
Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysnings-
lovens krav.

Vedtægter for forening, der tilbyder folkeoplysende voksenun-
dervisning

Vedtægt for xxxx forening

§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er xxx

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

§ 2. Foreningens formål:

Foreningens formål er xxx

Foreningen tilbyder folkeoplysende voksenundervisning efter folkeoplysningsloven.

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver.

§ 3. Foreningens drift.

Foreningens drift finansieres ved xxx

Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse inden
for lovens område.

§ 4. Medlemmer.

Som medlem af foreningen kan optages xxx.

Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent
senest xxx måned efter, at der er rykket for det.
 

§ 5. Kontingent. 

kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen.
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§ 6. Foreningens ledelse.

Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.

§ 7. Generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året i xxx måned.

Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af foreningens regnskab
4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens 

bestyrelse
8. Valg af revisor og revisorsuppleant såfremt der modtages tilskud på 

under xxx kr. pr. år. jf. § 10
9. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke
må være medlem af bestyrelsen.

Adgang til generalforsamlingen har kun de i § 4 nævnte medlemmer, samt hvem
bestyrelsen måtte have inviteret.

Stemmeret har kun de i § 4 nævnte medlemmer. Hvert medlem har en stemme.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal, med mindre
andet er bestemt i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen indkaldes i foreningens medlemsblad eller ved særskilt brev til
de enkelte medlemmer med mindst tre ugers varsel. I indkaldelsen skal det fremgå,
at indsendelse af forslag kan ske indtil to uge før generalforsamlingen. Senest 1 uge
før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.

Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsam-
ling.

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlin-
gen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

Revisor og revisorsuppleant vælges for et år af gangen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller når
mindst xxx medlemmer begærer det skriftligt med angivelse af de punkter som
ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den fore-
slåede dagsorden vedlægges.
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§ 8.  Bestyrelsens sammensætning:

Bestyrelsen består af xxx personer samt en deltager i den folkeoplysende virksom-
hed

De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gan-
gen. Genvalg kan finde sted. 

Ved den første generalforsamling vælges xx medlemmer samt xx suppleanter for en
periode af 2 år og xx medlemmer og xx suppleanter for en periode af 1 år.

Deltagerne i den folkeoplysende virksomhed skal tilbydes en plads i bestyrelsen. De
vælges for et år ad gangen. Valget finder sted umiddelbart før generalforsamlingen
på et valgmøde for deltagerne i den folkeoplysende virksomhed. Bestyrelsen sørger
for, at dette valgmøde finder sted.

Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen: 

1. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder,
der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til
foreningen, samt 

2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, for-
eninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som
kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen samt 

3. Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen. 

De ovenstående habilitetsregler gælder ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre
virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådig-
hed for børn og unge. Endvidere kan byrådet fravige habilitetsreglerne, når lejemålet
er af uvæsentligt omfang, og når byrådet skønner, at en fravigelse ikke vil medføre at
uvedkommende interesser får mulighed for at påvirke beslutningsprocessen i den fol-
keoplysende forening.

§ 9. Bestyrelsens opgaver og virke:

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor Århus Byråd for anvendelse af det herfra modtagne
tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.

Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det for-
løbne år beskrives. 

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.

Bestyrelsen sørger for, at der afholdes valgmøde for deltagerne i den folkeoplysende
virksomhed umiddelbart før generalforsamlingen.
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Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4
gange årligt og når formanden finder det fornødent eller når mindst 3 bestyrelses-
medlemmer kræver det.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse
af dagsorden.

Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af
formanden, næstformanden og referenten.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed er
formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er
tilstede.

§ 10. Budget, ansøgning, regnskab og revision.

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen.

Bestyrelsen indsender senest den 1. oktober hvert år registrerings- samt ansøg-
ningsskema for det efterfølgende år. Ansøgningen skal indeholde det gennemførte
samt budgetterede deltagertimetal.

Foreningens regnskabsår følger kommunens regnskabsår (kalenderåret).

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Årsregnskabet skal opgøres således som god regnskabsskik tilsiger og i overens-
stemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

Ved samlede tilskud på under xxx kr. revideres regnskabet af en af generalforsamlin-
gen valgt revisor. Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller
beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linje eller i sidelinien så nær som
søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne.

Århus Kommune foretager stikprøve kontrol.

Ved samlede tilskud på xxx kr. eller derover revideres regnskabet af en af bestyrel-
sen valgt statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.
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§ 11. Tegning

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden for bestyrelsen i forening eller
ved en af disses forfald af formanden eller næstformanden i forening med 2 bestyrel-
sesmedlemmer.

Et flertal i bestyrelsen kan i konkrete situationer give skolelederen en bemyndigelse
til at tegne foreningen.

§ 12. Hæftelse

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller til-
skudsmodtagerne her modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er
opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som
forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for
foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

§ 13. Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne
stemmer.

Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Århus Kommune, Sport & Fritid før
de er gyldige, for at sikre at de tilstadighed opfylder lovens krav.

§ 14. Ophør:

Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som ved-
tægtsændringer.

Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplys-
ningslovens område. 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 

På første ordinære generalforsamling valgtes som bestyrelse:

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
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Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter:

Ad § 1:
Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven § 4 stk. 2 nr. 6 være hjemmehørende i
tilskudskommunen.

Ad § 2:
Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven § 4 stk. 2 nr. 1 have formuleret et formål
med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Foreningen må ikke oprettes
og drives i kommercielt øjemed jf. folkeoplysningsloven § 5 stk. 3. Den skal være
almennyttig og kontinuerlig jf. folkeoplysningsloven § 4 stk. 2 nr. 7, og den skal have
en folkeoplysende voksenundervisning, der som udgangspunkt skal  være åben for
enhver jf. folkeoplysningsloven § 4 stk. 2 nr. 5.

Ad § 3:
I følge folkeoplysningslovens § 5 stk. 3 skal et eventuelt overskud, der er opstået
gennem deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter folkeoplysningsloven til-
falde den folkeoplysende forening til anvendelse inden for lovens område. I forslag til
vedtægter anbefales det, at overskud af enhver art skal tilfalde den folkeoplysende
forening til anvendelse inden for lovens område, da det kan være vanskeligt at vurde-
re, hvor et evt. overskud kommer fra.

Ad § 4:
Vedtægterne bør kun indeholde bestemmelser om aktive medlemmer. Der kan ikke
modtages støtte til passive medlemmer. 

Ad § 6:
Generalforsamlingen skal være den øverste myndighed. Det betyder, at alle spørgs-
mål, der ikke efter vedtægterne endeligt skal afgøres på anden måde, kan indbringes
for generalforsamlingen.

Ad § 7:
Der skal afholdes generalforsamling en gang om året umiddelbart efter udarbejdelse
af regnskab, og hvis der i øvrigt er behov for det.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen i overensstemmelse med reglerne i
vedtægterne. 

Ad § 8:
Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 personer jf. folkeoplysningsloven § 4 stk. 2, nr. 3.
Der bør altid være et ulige antal bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Folkeoplysningsloven giver også mulig-
hed for at medlemsorganisationer, der står bag foreningen kan udpege medlem-
merne jf. folkeoplysningsloven § 4 stk. 2, nr. 3.

Såfremt deltagerne i den folkeoplysende virksomhed ønsker det, skal der gives dem
mulighed for en plads i bestyrelsen jf. folkeoplysningsloven § 4 stk. 2 nr. 4.

Af hensyn til kontinuiteten i bestyrelsen bør medlemmerne vælges/udpeges på skift.
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Habilitetsreglerne findes i folkeoplysningslovens § 5 stk. 4.

Ad § 9:
Bestyrelse skal i følge folkeoplysningsloven § 5 stk. 2 være ansvarlig over for byrådet
for anvendelse af det modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og
dokumentation for virksomheden.

Århus Byråd har besluttet, at der kun stikprøvevis skal indsendes en årlig beretning
for foreningens virksomhed jf. folkeoplysningslovens § 5 stk. 8.

Ad § 10:
Der vedlægges en regnskabsinstruks.

Ad § 11:
I følge bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivillig fol-
keoplysende foreningsarbejde § 1 nr. 6 skal vedtægterne indeholde bestemmelse om
tegningsret.

Ad § 12:
I følge folkeoplysningslovens § 31 stk. 2 hæfter bestyrelsens medlemmer personligt
for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne
lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse,
der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer
hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

Ad § 14:
I følge folkeoplysningslovens § 5 stk. 3 skal et eventuelt overskud , der er opstået
gennem deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter folkeoplysningsloven til-
falde almennyttige formål ved foreningens opløsning.

I forslag til vedtægter anbefales det,  at evt. overskud af enhver art skal anvendes til
almennyttige formål inden for folkeoplysningslovens område  ved foreningens opløs-
ning, da det kan være vanskeligt at opgøre, hvor et overskud stammer fra.

Relevante paragraffer fra folkeoplysningsloven:

§ 3.
Den frie folkeoplysende virksomhed skal være etableret af en folkeoplysende
forening med vedtægt, jf. §§ 4 og 5, for at være tilskudsberettigede eller kunne
få anvist offentlige lokaler.

Stk. 2.
Folkeoplysningsudvalget kan for tilskud givet efter § 6, stk. 2, fravige kravet
om foreningsdannelse som betingelse for tilskud.

Stk. 3.
Initiativtagerne skal i forbindelse med tilskud, hvor foreningskravet er fraveget,
jf. stk. 2, udpege en tilskudsmodtager, der er ansvarlig for tilskuddet og even-
tuelle anviste lokaler samt for regnskab og dokumentation for virksomheden
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over for kommunalbestyrelsen. Den ansvarlige person skal være bosiddende i
eller være godkendt af tilskudskommunen.

§ 4. 
En folkeoplysende forening er

1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel
4, eller

2) en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kapitel
5.

Stk. 2. 
En folkeoplysende forening efter stk. 1, nr. 1, skal

1) have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtæg-
ten,

2) tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov,
3) have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpe-

get af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag forenin-
gen,

4) give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i
bestyrelsen,

5) have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som
udgangspunkt er åben for alle, jf. § 8, stk. 4,

6) være hjemmehørende i tilskudskommunen og
7) have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

Stk. 3. 
En folkeoplysende forening efter stk. 1, nr. 2, skal

1) have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtæg-
ten,

2) tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov,
3) have en bestyrelse,
4) være demokratisk opbygget,
5) bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer,
6) som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål,
7) være hjemmehørende i tilskudskommunen og
8) have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

§ 5. 
En folkeoplysende forening kan tilbyde virksomhed efter både kapitel 4 og 5.
Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en vurdering af foreningens hovedvirk-
somhed, om foreningen efter loven skal betragtes som en folkeoplysende for-
ening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, eller som en folkeoply-
sende forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Stk. 2. 
Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelsen af det
modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation
for virksomheden.
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Stk. 3. 
En folkeoplysende forening må ikke oprettes eller drives i kommercielt
øjemed, og eventuelt overskud, der opstår gennem deltagerbetaling ved for-
eningens virksomhed efter denne lov, skal tilfalde den folkeoplysende forening
til anvendelse inden for lovens område. Ved en folkeoplysende forenings
opløsning skal et eventuelt overskud, der er opstået ved deltagerbetaling ved
foreningens virksomhed efter denne lov, tilfalde almennyttige formål.

Stk. 4. 
Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen:

1) Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virk-
somheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af
lokaler m.m. til foreningen.

2) Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selska-
ber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til forenin-
gen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen.

3) Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen.

Stk. 5. 
Stk. 4, nr. 1 og 2, omfatter ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virk-
somheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til
rådighed for børn og unge, jf. § 4, stk. 3.

Stk. 6. 
Kommunalbestyrelsen kan fravige stk. 4, når lejemålet er af uvæsentligt
omfang, og når kommunalbestyrelsen skønner, at en fravigelse ikke vil medfø-
re, at uvedkommende interesser får mulighed for at påvirke beslutningspro-
cessen i den folkeoplysende forening.

Stk. 7. 
Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde yde tilskud og anvise ledige
offentlige lokaler til en forening, der ikke er hjemmehørende i kommunen.

Stk. 8. 
Folkeoplysningsudvalget afgør, jf. § 37, stk. 4, om en forening opfylder betin-
gelserne for at opnå tilskud efter loven, jf. dog § 32. Foreningen skal årligt til
folkeoplysningsudvalget indsende en beretning, hvori beskrives foreningens
folkeoplysende virksomhed i det forløbne år. Kommunalbestyrelsen kan
beslutte, at der ikke skal indsendes en årlig beretning.

Stk. 9. 
Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om vedtægten, jf. § 3,
stk. 1.

§ 29. 
Foreninger og tilskudsmodtagere efter § 6, stk. 2, aflægger regnskab for til-
skud efter lovens kapitel 4 , 5 og 7 og § 6, stk. 2, herunder dokumentation for
deltagernes samlede egenbetaling ved virksomhed efter kapitel 4 og 5. Regn-
skabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
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Stk. 2. 
Regnskabet skal dokumentere, at foreningen og tilskudsmodtagerne efter § 6,
stk. 2, har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med loven og de regler, der
er fastsat i medfør heraf.

Stk. 3. 
Kommunalbestyrelsen fastlægger regnskabsperioden og frist for regnskabsaf-
læggelsen. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler for afregning og revi-
sion af tilskud givet efter § 6, stk. 2.

Stk. 4. 
Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om formkrav til regnskabsaflæg-
gelse og revision af regnskaberne.

Stk. 5. 
Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om regnskabsaflæg-
gelse og revision m.v.

§ 30. 
Kommunalbestyrelsen kan forlange, at beløb, der ikke er anvendt i overens-
stemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf, tilbagebetales eller
modregnes i det kommende års tilskud. Kommunalbestyrelsen kan forlange de
oplysninger meddelt, som er nødvendige for en vurdering af, om foreningen og
tilskudsmodtagerne efter § 6, stk. 2, har opfyldt tilskudsbetingelserne. 

§ 31. 
Krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud rettes mod foreningen
eller for tilskud efter § 6, stk 2, den ansvarlige tilskudsmodtager.

Stk. 2. 
Bestyrelsens medlemmer, eller for tilskud modtaget efter § 6, stk. 2, den
ansvarlige tilskudsmodtager, hæfter personligt for det tilskud, som foreningen
eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalings-
kravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes
pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer eller den
ansvarlige tilskudsmodtager efter § 6, stk. 2, hæfter i øvrigt ikke personligt for
foreningens eller tilskudsmodtagernes tilskud efter loven. 

§ 32. 
Overholder en forening eller tilskudsmodtagerne efter § 6, stk. 2, ikke loven
eller de regler, der er fastsat i medfør heraf, kan kommunalbestyrelsen und-
lade både at yde tilskud og at anvise lokaler m.v. for en angiven periode.
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