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Stiftelse af en forening  
 

 

Hvad er en forening. 
Mange unge, der melder sig ind i en forening gør sig næppe klart, at de er blevet medlem af en 

organisation, der eksisterer i kraft af love og bestemmelser, og som ledes af en bestyrelse, der vælges på en 

generalforsamling, hvor det netop nyindmeldte medlem har ret til at være til stede. Ret til at deltage i 

debatten om foreningens trivsel og ret til at afgive stemme ved valg til de forskellige tillidsposter. Enhver 

forening eksisterer som en juridisk enhed på grundlag af de gældende love, og den valgte ledelse skal 

udføre arbejdet i overensstemmelse med disse love, der også skal efterleves af medlemmerne. 

Det bør derfor være en selvfølge, at ethvert nyt medlem straks ved sin indmeldelse får udleveret et 

eksemplar af foreningens love. Disse indeholder nemlig ikke blot regler for foreningsledelse, men også det 

enkelte medlems rettigheder og pligter, og dem bør man naturligvis være klar over. På den måde får man 

også gjort nye medlemmer opmærksom på, at det ikke blot er idrætten i foreningen, der bør have deres 

interesse, men også foreningens ledelse og anden aktivitet. 

En forening dannes ved en aftale om tilslutning til en fælles virksomhed af en vis varighed og med et 

passende antal medlemmer. Undertiden kan man være nødt til, eller endog have pligt til, at være medlem 

af en forening. F.eks. kan opnåelse af våbentilladelse være betinget af, at man er medlem af en 

skytteforening. Oftest er medlemskabet dog helt frivilligt. 

Det er den almindelige opfattelse, at domstolene vil kræve at der skal være en formand, en bestyrelse og 

nogle medlemmer, for at der eksisterer en forening. Egentlig stilles der ingen krav til den måde eller den 

form, hvorunder en forening drives. Bliver en forening imidlertid part i en retssag, vil domstolene nok 

kræve: 

- at stiftelsen er sket 

- vedtægter 

- regelmæssig afholdelse af generalforsamling 

- dokumentation af regelmæssig foreningsvirksomhed 

- generalforsamlingens – og bestyrelsesprotokoller  

Det må efter det ovennævnte være klart, af skriftlig form letter beviset i en eventuel retssag. Udover at 

sikre mod bevismangel så sikrere vedtægter og mødereferater m.v. mod uvished i foreningen.  

 

Kommunerne kræver vedtægter for at give tilskud til foreningen. Det er vigtigt at kunne bevise sine aftaler. 

Det kan anbefales at tilsikre skriftlighed i en række tilfælde som f.eks.: 

- indkaldelse til stiftende møde (brev, annonce o.l.) med angivelse af dagsorden og udkast til vedtægter 

- skriftlige vedtægter 
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- protokol/referat af generalforsamlinger (herunder den stiftende) og bestyrelsesmøder 

- skriftlig indmeldelse i foreningen 

De fleste ideelle foreninger er kontingentforeninger. Det betyder, at medlemmernes eneste forpligtelse er 

at betale det kontingent, som generalforsamlingen har vedtaget. 

De menige medlemmer i en kontingentforening har intet ansvar for foreningens gæld. 

 

Ansvarlige foreninger 
Foreninger kan dog stiftes så medlemmernes økonomiske ansvar rækker udover kontingentet. F.eks. kan 

der ved stiftelsen eller indmeldelsen være betalt et indskud ud over kontingentet. Man hæfter så for sit 

indskud. 

Et godt råd kan derfor være, at undersøge hvilket ansvar medlemmerne har, inden man melder sig ind i en 

forening. Som nævnt er flertallet af ideelle foreninger dog kontingentforeninger uden ansvar for 

medlemmerne. 

Eksempel på stiftelse 
Eksempel 1:  

Gruppen af stiftere udarbejder et sæt vedtægter. Hele gruppen underskriver vedtægterne og foreningen er 

stiftet. Det er dog tilstrækkeligt med dirigentens underskrift. 

Eksempel 2:  

Gruppen, som ønsker at starte en forening, drøfter f.eks. foreningens navn og formål, samt udarbejder 

udkast til vedtægter. Når udkastet foreligger, indkaldes til stiftende møde. Godkendes vedtægterne, er 

foreningen stiftet. 

Eksempel 3: 

Gruppen kan også indkalde (gennem dagspressen o.l.) interesserede til stiftende møde med en dagsorden 

som f.eks.: 

- valg af dirigent 

- redegørelse for diskussion af foreningens formål 

- valg af formand og bestyrelse 

- valg af en arbejdsgruppe, som skal udarbejde endeligt forslag til vedtægter. Husk dog at denne forening 

først er rigtigt (formelt) stiftet når en senere stiftende generalforsamling har godkendt vedtægterne. 

Vedtægterne må kunne godkendes ved almindeligt stemmeflertal. 

 


