
Foreningens ABC
Hvordan starter du din egen floorball forening?



I Danmark kan alle stifte en forening, alt der behøves er et formål, en 

bestyrelse, et sæt vedtægter og en stiftende generalforsamling. 



Formålet med foreningen
Når der stiftes en forening, sker det ofte på 
baggrund af en fælles interesse eller idé. 

Det er en god idé at definere formålet med 
foreningen, så alle medlemmer kender formålet, 
når de melder sig ind i foreningen. 

Formålet med foreningen er også vigtigt, når den 
skal registreres hos kommunen. 

Når I skal formulere formålet, kan I tænker over:

❖Hvad vil I med foreningen?

❖Hvilke aktiviteter skal I udbyde og for hvem?

❖Mål, visioner og værdier 



Vedtægter
Jeres forenings vedtægter er de interne spilleregler, der 
gælder for foreningen. De er en beskrivelse af, hvordan 
foreningen skal fungere, herunder hvordan I ønsker at 
drive jeres forening, og hvad foreningen arbejder for.

Vedtægterne er gældende, når de er blevet godkendt på 
den stiftende generalforsamling. 

Jeres vedtægter skal indeholde en række generelle 
punkter, de ses i en skabelon på linket herunder:

standardvedtaegter.docx (live.com)

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffloorball.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F02%2Fstandardvedtaegter.docx&wdOrigin=BROWSELINK


Den stiftende generalforsamling
For at danne jeres forening skal der afholdes en stiftende 

generalforsamling. I indkalder til generalforsamling, her skal udkastet 

til vedtægterne også være tilgængelige. 

På den stiftende generalforsamling skal vedtægterne godkendes, og 

der skal stiftes en bestyrelse. Bestyrelsen skal gerne som minimum 

indeholde en formand, næstformand og en kassér. 

Det skal dokumenteres, at foreningen er formelt stiftet, derfor er det 

vigtigt, at I skriver referat af generalforsamlingen, som senere skal 

indsendes til kommunen. 



Referatet skal underskrives af formanden og dirigenten, og så er den 
nye forening dannet. 

Minimumsdagsorden til generalforsamlingen:

• Valg af dirigent

• Valg af referent

• Registrering af fremmødte

• Valg af stemmetæller

• Baggrund for dannelsen af foreningen

• Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter

• Valg af bestyrelse: Foreslå og vælge medlemmer til bestyrelsen

• Valg af revisor



Registrering 

Når I skal registrere foreningen, er der nogle krav man skal være 

opmærksomme på. Hvis I har brug for hjælp, kan I kontakte Floorball 

Danmark eller DGI Floorball og få hjælp af den lokale floorball 

konsulent. 

Det kan også være en god idé, at snakke med jeres lokale 

fritidskonsulent ved kommunen. De kan hjælpe med at vejlede 

omkring kommunens krav. 

Det er også ofte en mulighed at sende jeres vedtægter til kommunen, 

og blive forhåndsgodkendt inden den stiftende generalforsamling. 



Registrering: CVR-nr. 
Første skridt i registreringen af jeres forening, er at oprette et CVR-nr. 
Der kræves et CVR-nr., for at jeres forening kan modtage økonomisk 
støtte fra kommunen. 

Det er gratis at blive CVR-registreret. 

Læs mere om CVR-nr., og opret jeres forening i CVR-registret her: 
CVR på Virk

https://datacvr.virk.dk/data/


Registrering: NemKonto 

For at kunne modtage offentlig støtte skal jeres forening også have en 

NemKonto. 

I kan indberette en NemKonto til jeres pengeinstitut, når I er blevet 

CVR-registreret. Al støtte fra det offentlige skal foregå over NemKonto. 

Husk at medbringe foreningens vedtægter, referat fra den stiftende 

generalforsamling, navne og personoplysninger på alle 

bestyrelsesmedlemmer når I skal oprette en NemKonto hos banken. 



Registrering: Ansøg ved kommunen 

Næste skridt er at ansøge foreningens hjemmehørende kommune om 

at blive godkendt som en folkeoplysende forening. Kravene for at 

blive godkendt er forskellige fra kommune til kommune.

Det kan derfor være en god idé at snakke med fritids-og 

kulturforvaltningen i jeres hjemmehørende kommune inden I ansøger. 

Det er et krav at foreningen er hjemmehørende i den kommune, hvori 

den søger om godkendelse som folkeoplysende forening. 

Når I er blevet godkendt af kommunen, kan I søge om haller og 

aktivitetsstøtte. 



Indmeldelse i Floorball Danmark 
Floorball Danmark støtter selvfølgelig om jeres seje arbejde med at 
starte en ny forening!

For at kunne deltage i turneringsaktiviteter skal I være medlem af 
Floorball Danmark. Ved at melde jer ind i FD, får I også en masse 
medlemsfordele.

I får adgang til gratis konsulentbistand året rundt. 

Dette inkluderer almen klubservice, klubudvikling, uddannelsestilbud 
og undervisningsmateriale og basis forsikringsdækning via Idrættens 
forsikringer, hvis uheldet er ude. 

Alt dette – og meget mere for 500 kr. +10 kr. per medlem i foreningen 
pr. år – dog gratis det første år. 

Læs mere og meld jer ind på: Ny forening - Floorball Danmark

https://floorball.dk/forbund/ny-forening/


Indmeldelse i DGI Floorball
For at kunne deltage i stævneaktiviteter skal I være medlem af DGI 
Floorball. 

I melder foreningen ind i DGI ved at søge om optagelse i den af DGI’s 
landsdelsforeninger, der dækker den kommune hvor jeres forening 
hører hjemme. 

Gennem et medlemskab i DGI Floorball får I en række fordele såsom: 

• Mulighed for konsulenthjælp og foreningsrådgivning fra den 
lokale floorball konsulent

• Adgang til at søge tilskud i de puljer der findes i DGI

• Mulighed for at bestyrelsesmedlemmer, trænere og instruktører 
kan modtage DGI’s magasin Udspil



Faciliteter og udstyr 
Gennem floorball centret kan I købe floorball udstyr. Der er forskellige 
muligheder på deres hjemmeside. 

Udstyret kan både købes enkeltvis eller gennem pakketilbud. Der er fx 
et pakketilbud der hedder en opstartspakke standard. 

Kontakt dem evt. for at få et godt tilbud. 



Som en folkeoplysende forening har I ret til at få kommunale lokaler til 
jeres idrætsaktivitet. Den enkelte kommune har forskellige frister for 
hvornår I skal ansøge om lokaler. Det kan være en hjælp at kontakte 
jeres lokale fritids- og kulturforvaltning for at få den præcise 
ansøgningsfrist og hjælp til at ansøge om lokaler. 

Hvis det ikke er muligt at få lokaler, kan I overveje om det er muligt at 
starte udendørs med streetfloorball. 

Kontakt evt. Floorball Danmark eller DGI Floorball for at høre mere 
heromkring og få hjælp til projektet. 

Faciliteter og udstyr: Halbooking 



Til den stiftende generalforsamling har I valgt en kassér, som styrer 
foreningens økonomi og redskaber.

Hvis jeres forening ikke har nogen erhvervsmæssig indkomst, og 
udelukkende er almennyttig, er den skattefri, og I har dermed ikke 
pligt til at indberette moms eller betale skat. 

Omkostningsgodtgørelse

Hvis I skal betale jeres frivillige, kan I gøre det som 
omkostningsgodtgørelse. 

Når lønnen udbetales som omkostningsgodtgørelse, skal de frivillige 
ikke betale skat af beløbet. 

Økonomi  



Rekruttering af medlemmer   
Hvem er jeres målgruppe? Det kan være en god idé at udarbejde en 
kommunikationsplan for, hvordan I vil gøre potentielt nye medlemmer 
opmærksomme på jeres forening. 

Undersøg om der er nogle lokale Facebook grupper, hvor I kan 
reklamere for jeres forening. 

Husk at det skal registreres, når jeres forening får nye medlemmer. 

For inspiration til en god kommunikationsplan se mere på:

https://mimer.dgi.dk/offentlig/E7652203-001

https://mimer.dgi.dk/offentlig/E7652203-001

