Godkendelse af folkeoplysende
foreninger
Retningslinjer for at blive godkendt som folkeoplysende
forening

Gældende fra 01.04.2017
Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 30.03.2017
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Indledning
Disse retningslinjer er gældende for foreninger, som ønsker at blive godkendt som enten en folkeoplysende
forening der:

1. Tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, jf. folkeoplysningsloven kapitel 4.
2. Tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejder, jf. folkeoplysningsloven kapitel 5.

Det er Folkeoplysningsudvalget, der træffer beslutning om, hvad der kan godkendes som folkeoplysende
virksomhed, og som dermed er tilskudsberettiget virksomhed.
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Godkendelse af folkeoplysende foreninger
For at en forening kan blive godkendt som folkeoplysende forening og opnå tilskud fra Dragør Kommune,
eller få anvist lokaler, skal foreningen:

 Have en vedtægt (krav til vedtægt kan læses i næste afsnit), jf. bekendtgørelsen § 4.
 Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten.
 Tilbyde folkeoplysende virksomhed.
 Have en bestyrelse, som er ansvarlig for tilskud og anviste lokaler, samt regnskab og
dokumentation for virksomheden.
 Være demokratisk opbygget.
 Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer.
 Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.
 Være hjemmehørende i Dragør Kommune.
 Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.
 Hvert år underskrive en erklæring om indhentelse af børneattest – attesten indsendes med
regnskabet senest den 1. april.

Derudover skal foreningen kunne dokumentere:
 at foreningen ikke er oprettet eller drives i kommercielt øjemed,
 at et evt. overskud opstået gennem deltagerbetaling, tilfalder foreningen til brug for
folkeoplysende virksomhed, og
 at et evt. overskud ved foreningens opløsning, opstået gennem deltagerbetaling, skal tilfalde
almennyttige formål.

Desuden kan foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller
grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, ikke ydes tilskud eller anvises lokaler under
folkeoplysningsloven, jf. lov om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven, (Lov nr. 1553 af
13/12/2017) § 4.a.

Krav til forenings vedtægt
En folkeoplysende forenings vedtægt skal indeholde oplysninger om:
1)

Foreningens formål
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Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og i
det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at
tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslives.
Foreningens formålsparagraf skal tage udgangspunkt i overstående formål. Det er ikke tilstrækkeligt
at have en formålsparagraf, der beskriver, at man i foreningen kan dyrke fx badminton, fodbold,
spejderarbejde eller lignende.
Formålsparagraffen skal også indeholde en beskrivelse af foreningens mål for det forpligtende
fællesskab og aktive medlemskab.
Med det forpligtende fællesskab og aktive medlemskab menes, at et medlem af en frivillig
folkeoplysende forening er en del af foreningen med indflydelse og ansvar overfor foreningens
fællesskab og aktiviteter.
Det forpligtende fællesskab, medlemsindflydelse og aktive medlemskab er samtidig de begreber,
som adskiller den frivillige forening fra de kommercielle tilbud, hvortil der ikke ydes offentlige
tilskud eller stilles lokaler til rådighed.

2)

Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
Foreningen skal være demokratisk opbygget og foreningens bestyrelse være demokratisk valgt.
Dette vil normalt ske ved afholdelse af en årlig generalforsamling, hvor foreningens aktive
medlemmer har indflydelse på valg af foreningens ledelse.

3)

Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
Foreningens regnskabsår skal fremgår af vedtægterne ligesom det skal fremgå, hvor foreningens
midler opbevares. Det anbefales at lade regnskabsåret følge kalenderåret.
Valg af revisor og revisorsuppleanter skal fremgå af vedtægten. Foreningen vælger revisor og
revisorsuppleanter på generalforsamlingen.
Foreningen skal i vedtægterne beskrive sine principper for fastsættelse af kontingent.

4)

Foreningens hjemsted
Foreningen skal være hjemmehørende i og have sin lokale forankring i Dragør Kommune.
En forening har således kun ret til tilskud og lokaler i den kommune, hvor foreningen er
hjemmehørende og hvor foreningen er en del af lokalsamfundet.
Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering af foreningens tilhørsforhold til
kommunen, om udvalget skønner, at foreningen er hjemmehørende i Dragør Kommune.
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5)

Betingelser for medlemskab
Det skal som hovedregel være muligt for alle personer, der tilslutter sig foreningens formål at blive
medlem.
Der må ikke ske diskrimination på grund etnisk baggrund, religion, politisk tilhørsforhold eller andre
lignende forhold.
Foreninger, hvor medlemskab er betinget af køn, vil opfylde åbenhedskriteriet.

6)

Tegningsret for foreningen
Det skal fremgå af vedtægten, hvem der tegner foreningen overfor Dragør Kommune samt om
hvem, der tegner foreningen i økonomiske anliggender.

7)

Procedure ved vedtægtsændringer
Det skal fremgå af vedtægten hvorledes foreningens vedtægt kan ændres.

8)

Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør
Ved en folkeoplysende forenings opløsning skal et eventuelt overskud, der er opstået ved
foreningens virksomhed tilfalde et almennyttigt formål. Formålet skal fremgå af vedtægten.

Ankemulighed
I henhold til folkeoplysningslovens § 41 kan klager, over Folkeoplysningsudvalgets afgørelser inden 4 uger
fra afgørelsens meddelelse, indbringes for Kommunalbestyrelsen af de personer, initiativtagere, foreninger
og myndigheder, som afgørelsen angår.

Ansøgning og vejledning
Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening sker ved fremsendelse af ansøgning til Kultur og
Fritidsafdelingen på kulturogfritid@dragoer.dk. Ansøgningen behandles og godkendes af
Folkeoplysningsudvalget.
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