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 Foreningens navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse  
 Foreningens navn     

      
 Adresse     

      
 E-mail adresse   Telefonnr.  

    
      
 Bestyrelsens sammensætning  
 Navn Adresse  

    
    

    
    

    
    

    
      

    
      

    
      
 Kontaktperson over for kommunen (Angiv adresse og tlf.nr. hvis forskellig fra foreningens)  
 Navn   Telefonnr.  

    
 Adresse     

   
      
 Foreningens hovedvirksomhed  
  Tilknytning til landsdækkende oplysnings-   
  Folkeoplysende voksenundervisning forbund, jf. folkeoplysningslovens § 12  Ja  Nej  
      
  Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde  
      
 Andre oplysninger  
 Pengeinstitut, navn og adresse   Reg.nr. Kontonr.  

     
 CVR.nr.      

       
      
 Foreningens vedtægter vedlagt   Nej   Ja  
 Bemærkninger     

  
  
 

 

 
      
 Forbeholdt kommunen Foreningens underskrift  
   
 Foreningen attesterer ved sin underskrift, at den opfylder folke-  
 oplysningslovens krav til folkeoplysende foreninger, jf. folkeop-  
 lysningslovens §§ 3-5 (optrykt på bagsiden / side 2)  
   
 Dato og underskrift   
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Folkeoplysningslovens kapitel 2 

 
om kravene til en folkeoplysende forening 

 
 

 

 § 3. Den frie folkeoplysende virksomhed skal være etable-
ret af en folkeoplysende forening med vedtægt, jf. §§ 4 og 
5, for at være tilskudsberettigende 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 tilskuds-
modtager, der er ansvarlig for tilskuddet og eventuelle 
anviste lokaler samt for regnskab og dokumentation for 
virksomheden over for kommunalbestyrelsen. Den an-
svarlige person skal være bosiddende i eller være god-
kendt af tilskudskommunen. 
§ 4. En folkeoplysende forening er 
1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenun-

dervisning m.v., jf. kapitel 4 eller 
2) en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende fore-

ningsarbejde, jf. kapitel 5. 
Stk. 2. En folkeoplysende forening efter stk. 1, nr. 1, skal  
1) have formuleret et formål med foreningsdannelsen, 

som fremgår af vedtægten, 
2) tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov, 
3) have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, 

der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller 
medlemsorganisationerne der står bag foreningen, 

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

5) have en folkeoplysende voksenundervisningsvirk-
somhed, 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 kontinu-

erlig. 
Stk. 3. En folkeoplysende forening efter stk. 1, nr. 2, skal 
1) have formuleret et formål med foreningsdannelsen, 

som fremgår af vedtægten, 
2) tilbyde folkeoplysende virksomhed efter denne lov, 
3) have en bestyrelse, 
4) være demokratisk opbygget, 
5) bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 beta-

lende 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 kontinu-

erlig. 

 § 5. En folkeoplysende forening kan tilbyde virksomhed efter 
både kapitel 4 og 5. Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en 
vurdering af foreningens hovedvirksomhed, om foreningen 
efter loven skal betragtes som en folkeoplysende forening, 
der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, eller som 
en folkeoplysende forening, der tilbyder frivilligt folkeoply-
sende foreningsarbejde. 
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrel-
sen for anvendelsen af det modtagne tilskud, for anviste 
lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksom-
heden. 
Stk. 3. En folkeoplysende forening må ikke oprettes eller 
drives i kommercielt øjemed, og eventuelt overskud, der 
opstår gennem deltagerbetaling ved foreningens virksom-
hed efter denne lov, skal tilfalde den folkeoplysende for-
ening til anvendelse inden for lovens område. Ved en folke-
oplysende forenings opløsning skal et eventuelt overskud, 
der er opstået ved deltagerbetaling ved foreningens virk-
somhed efter denne lov, tilfalde almennyttige formål. 
Stk. 4. Følgende personer kan ikke være medlemmer af 
bestyrelsen: 
1) Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, forenin-

ger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. 
2) Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt 

ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virk-
somheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, 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 virksomheder, 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 lejemå-
let er af uvæsentligt omfang, og når kommunalbestyrelsen 
skønner, at en fravigelse ikke vil medføre, at uvedkommen-
de interesser får mulighed for at påvirke beslutningsproces-
sen 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 betingelserne for at opnå tilskud efter lo-
ven, jf. dog § 32. Foreningen skal årligt til folkeoplysnings-
udvalget indsende en beretning, hvori beskrives foreningens 
folkeoplysende virksomhed i det forløbne år. Kommunalbe-
styrelsen kan beslutte, at der ikke skal indsendes en årlig 
beretning. 
Stk. 9. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere 
regler om vedtægten, jf. § 3, stk. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   



 


