
Folkeoplysende voksenundervisning m.v.

Vi gør opmærksom på at denne folder kun gælder for den folkeoplysende voksenun-
dervisning.

Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening
med vedtægter.

Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget en ny lov om støtte til folkeoplysende voksen-
undervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet.

Den nye lov kræver som noget nyt, at den frie folkeoplysende virksomhed skal være
etableret af en folkeoplysende forening med vedtægt, for at være tilskudsberetti-
gende eller kunne få anvist offentlige lokaler.

Loven stiller endvidere særlige krav til foreningen.

Hvad gør vi?

Alle folkeoplysende virksomheder skal være etableret som en forening med vedtæg-
ter i overensstemmelse med folkeoplysningsloven. 

Det videre forløb afhænger af, om I er en allerede etableret forening, eller om I er en
kreds af personer uden vedtægter.

A Hvis I er en allerede etableret forening med vedtægter, skal I sikre jer, at forenin-
gen overholder de foreskrevne krav i folkeoplysningsloven.

B Hvis I ikke er en etableret forening med vedtægter, skal I etablere en forening i
overensstemmelse med de foreskrevne krav i folkeoplysningesloven.

A. Foreninger, der allerede er etableret med vedtægter?

Alle der allerede har en etableret forening med vedtægter, skal have godkendt ved-
tægterne hos Sport & Fritid, Vestergade 55, 8100 Århus C. 

Inden I sender vedtægterne ind, skal I sikre jer, at de overholder følgende krav som
foreskrevet i den nye folkeoplysningslov samt i tilhørende bekendtgørelse.ejledning, vedtægter - voksenundervisning
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Den folkeoplysende forening skal i sine vedtægter have følgende med, som opfyldes,
hvis der tages udgangspunkt i vedlagte standardvedtægt: 

have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten, 
tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven
have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af
medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen,
give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrel-
sen
tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, der som udgangspunkt er åben for
alle
være hjemmehørende i tilskudskommunen
have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.
have en bestyrelse, der er ansvarlig over for byrådet for anvendelse af det mod-
tagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virk-
somheden
ikke oprettet eller drevet i kommercielt øjemed
at eventuelt overskud, der opstår gennem deltagerbetaling ved foreningens virk-
somhed efter folkeoplysningsloven, tilfalder den folkeoplysende forening til anven-
delse inden for lovens område ( I forslag til vedtægter jf. bagved anbefaler vi, at
overskud af enhver art skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse
inden for lovens område, da det kan være vanskeligt at vurdere, hvor et evt. over-
skud kommer fra).
sørge for at et evt. overskud ved foreningens ophør anvendes til almennyttige for-
mål inden for folkeoplysningslovens område.
at bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har
modtaget efter folkeoplysningsloven hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved
retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig
eller uagtsom.
sørge for, at de særlige krav til regnskabsaflæggelse overfor Århus Kommune
overholdes jf. forslag til vedtægter § 10.
sørge for, at følgende personer ikke er medlemmer af bestyrelsen: 

1. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomhe-
der, 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,
foreninger 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. 
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B. Nye initiativtagere, der ikke er etableret som forening med
vedtægter?

Hvad er en forening?

En forening er en sammenslutning af en vekslende personkreds, med fælles inte-
resse og med ønske om samarbejde omkring et formål i en varig virksomhed.

Hvordan stifter vi en forening?

En forening stiftes gennem indgåelse af en aftale om foreningsforholdet. Der gælder
ikke særlige formkrav. 

Vi vil dog anbefale, at der indkaldes til en stiftende generalforsamling, hvor beslutnin-
gen om stiftelse af foreningen træffes. Vi vedlægger et eksempel på et stiftelsesdo-
kument.

Med indkaldelsen til den stiftende generalforsamling bør der følge et udkast til ved-
tægter. Vedtægter er foreningens juridiske grundlag. Vi vedlægger et eksempel på
udkast til vedtægter. 

Det vedlagte eksempel på vedtægter indeholder de grundlæggende bestemmelser,
der skal være med i vedtægterne. De kan efter tilretningen, bruges som de er, eller
udbygges efter de særlige forhold, der gør sig gældende i jeres kommende forening.
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