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FORENING 
 
 
En forening er en formåls - og medlemsbaseret organisation med en demokratisk og flad 
struktur. Formen sætter krav til, at I er en gruppe mennesker, som samles om et fælles mål. 
Man kan, men skal ikke altid, registrere en forening.  
 
Fordele ved at organisere sig som forening er bl.a., at man styrker et fælles formål ved at danne 
en formel ramme om en målsætning og intention. En forenings formål kan være almennyttigt som 
f.eks. kulturelle, sociale- eller velgørende foreninger, idrætsforeninger og borgerforeninger, eller 
den kan have et økonomisk formål som f.eks. andelsforeninger.  

Du kan, men skal ikke altid, registrere en forening og have et CVR-nummer. Hvis foreningen f.eks.  
skal modtage tilskud fra en offentlig myndighed eller have ansatte, skal den have et CVR-nummer. 
Foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A) skal dog altid registreres. Det er foreningens formål 
og faktiske aktivitet, som afgør, om den skal registreres og i givet fald hvordan.  
 
Der findes forskellige typer af foreninger, men et fællestræk ved dem er, at der ikke er noget krav 
om startkapital, og at foreningens medlemmer ikke hæfter personligt, med mindre det er skrevet 
ind i vedtægterne. Der er følgende 5 former for foreninger: 

• Frivillige foreninger som kan men ikke har pligt til at lade sig registrere. Det kan f.eks. 
være en grundejerforening eller en kulturel forening. 

• Almindelige foreninger (også kaldet ikke-erhvervsdrivende forening), som kan, men har 
ikke pligt til at lade sig registrere. Det kan fx være en non-profit organisation. 

• Andelsboligforeninger, har pligt til at lade sig registrere, fordi de som udgangspunkt er 
selskabsskattepligtige. 

• Særlige foreninger, som kan, men har ikke pligt til at lade sig registrere. Det kan f.eks. 
være en indkøbsforening.  

• Foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A.), som skal registreres med CVR-nummer. 

 

En forening skal altså registreres, hvis den: 

• er erhvervsdrivende og medlemmerne har begrænset ansvar (F.M.B.A) 
• har ansatte og skal udbetale løn (f.eks. til en vicevært) 
• skal modtage tilskud fra det offentlige (disse registreres som frivillige foreninger) 
• skal drive erhverv (f.eks. i form af en kiosk i en idrætsforening) og muligvis 

momsregistreres 
• skal importere eller eksportere (f.eks. en indkøbsforening) 
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Der eksisterer også en række lovmæssige regler vedrørende opstart og drift af foreninger. F.eks. 
skal foreningen altid være bygget op omkring et sæt vedtægter, der beskriver foreningens formål 
og aktiviteter. Foreningens stifter og medlemmer kan selv udforme egne vedtægter, som er de 
eneste ”love”, der regulerer foreningens egne interne forhold. 
 
Ved en stiftende generalforsamling skal foreningens medlemmer udpege en bestyrelse, der består 
af en formand, en næstformand og en kasserer. Foreningen kan derudover også vælge at udpege 
ansvarspersoner til f.eks. PR-opgaver, kunstnerisk ledelse og produktion, eller hvad der måtte 
være aktuelt for foreningen.  
 
Hvis I har planer om, at foreningen skal drive erhverv med henblik på overskud, bør I nøje overveje 
sammensætning og beslutningsfordeling mellem Generalforsamlingen, medlemmerne og 
bestyrelsen. Beskatning af foreningens overskud kan undgås, hvis overskuddet udloddes til 
almennyttige formål.  
 

Organisering og ledelse 

Fælles for alle foreninger er at de har mere end ét medlem, og medlemmerne har indgået en aftale 
(som regel i form af vedtægter) om et formål for foreningen. Medlemskredsen veksler fra tid til 
anden, og medlemmerne betaler kontingent for at finansiere foreningens aktiviteter. 

Foreningens øverste organ er en generalforsamling eller et repræsentantskab, som også har ret til 
at ændre foreningens vedtægter. Hvis foreningen ejer noget, er det generalforsamlingen eller 
repræsentantskabet, der udøver ejerbeføjelserne. 

Foreninger har desuden en selvstændig ledelse, som er valgt af medlemmerne på en 
generalforsamling. Foreninger behøver ikke have nogen formue. 

En forening optræder som en juridisk person på samme måde som en person eller en virksomhed. 
Det vil sige, at foreningen kan indgå aftaler og påtage sig forpligtelser, og det er foreningen der 
eventuelt køber, sælger og ansætter. 
 
Som med virksomhedsformer er det vigtigt at sætte sig ind i regler og lovkrav angående 
foreninger. Både Skat og Erhvervsstyrelsen har information om foreninger, lige som mange banker 
og kommuner har foreningshåndbøger tilgængelige på deres hjemmesider.  
 
Læs mere om de forskellige typer af foreninger på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:  
https://erhvervsstyrelsen.dk/foreninger 
 


