
Når man ønsker at starte en forening: 

Man kan evt. henvende sig til Fagenheden Kultur og Fritid for at aftale tid til 
personlig snak om sagen.   
Men denne udførlige vejledning skulle være tilstrækkelig. 

Man bør inden man går i gang, bl.a. have gjort sig klart,  

• hvad man vil med foreningen (hvorfor starte en forening), 
• hvad der er foreningens formål,  
• hvad vil man lave i foreningen (aktiviteter eller voksenundervisning) 
• hvor man tænker sig initiativerne placeret (sted) 
• hvordan man forestiller sig, kommunen evt. kan støtte. 

Hvis det er en folkeoplysende forening (aktiviteter eller voksenundervisning) 
er der visse krav, der skal være opfyldt (bl.a. i vedtægten) for at foreningen vil 
kunne godkendes som berettiget til at få anvist offentlige lokaler og til at få 
offentligt tilskud. 
Vejledende forslag til vedtægt ligger på hjemmesiden. 

VEDTÆGT besluttes på en stiftende generalforsamling, som man offentligt 
indkalder til (annoncering i dagspressen eller opslag forskellige steder, bl.a. 
hvor målgruppen færdes). 
I den stiftende generalforsamling vælges der også medlemmer til foreningens 
bestyrelse. 

Der er mulighed for at få anvist et lokale, hvor den stiftende generalforsamling 
kan gennemføres (et foreningslokale, et klasselokale på en skole, et 
mødelokale på Biblioteket e.l.). 

Initiativtagerne må selv beslutte, hvad der skal gælde for deres forening. 

Det udkast til vedtægt, foreningsinitiativtagerne vil fremlægge til godkendelse 
på generalforsamlingen, kan man evt. få gennemlæst i Fagenheden Kultur og 
Fritid før generalforsamlingen (så risikerer man ikke, at et af kravene evt. er 
blevet glemt).   
Kommunens vejledende udkast til vedtægt opfylder naturligvis kravene. Hvis 
det følges, er der derfor ikke behov for at kommunen ser vedtægten før efter 
generalforsamlingen. 

Når der er lavet foreningsvedtægt, sender foreningen den underskrevne 
vedtægt sammen med en kort beskrivelse af foreningen og dens virksomhed 
samt oversigt over den valgte bestyrelse (skema 1-1) til hjemsteds
kommunen. Man beder samtidig om godkendelse af foreningen. 
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Foreningens henvendelse vil blive behandlet i kommunens Folkeoplysnings-
udvalg.  Udvalget afholder sædvanligvis et møde i hver måned. 

For at blive godkendt som tilskudsberettiget aktivitetsforening i Mariagerfjord 
Kommune skal nye foreninger indsende ansøgning herom senest 30. 
september. Ansøgninger, der er modtaget denne dato vil, såfremt foreningen 
godkendes, kunne modtage tilskud fra og med det efterfølgende kalenderår. 

Ovennævnte gælder for folkeoplysende foreninger 
1. aktiviteter, hovedsagelig for børn og unge  (og evt. voksne)  eller 
2. aftenskoleundervisning for voksne 

Det er kun folkeoplysende foreninger, der skal søge om godkendelse – og 
som har mulighed for at få tilskud. 

Men uanset hvilke foreninger, der ønskes startet, skal der gennemføres en 
stiftende generalforsamling, udarbejdes en vedtægt og vælges en bestyrelse. 

Kultur & Fritid 
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