Krav der skal opfyldes for at en forening kan godkendes:

Et af kravene er, at foreningen skal afvikle det man kalder folkeoplysende aktiviteter. Det vil sige at
foreningsmedlemmerne i deres fritid deltager i en aktivitet, der er omfattet af Folkeoplysningsloven.
En folkeoplysende forening der tilbyder voksenundervisning skal:








Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægterne
Tilbyde folkeoplysende virksomhed/aktivitet efter Folkeoplysningsloven
Have en bestyrelse, der består af mindst 5 medlemmer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne, eller
medlemsorganisationerne, der står bag foreningen.
Give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen
Have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle
Være hjemmehørende i Egedal kommune og
Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

En folkeoplysende forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde skal:









Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af foreningens vedtægter
Tilbyde folkeoplysende virksomhed/aktivitet efter Folkeoplysningsloven
Have en bestyrelse
Være demokratisk opbygget
Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
Som udgangspunkt være åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål
Være hjemmehørende i Egedal Kommune, og
Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

Foreningens bestyrelse er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen, for anvendelse af tilskud, brugen
af anviste lokaler, og for at regnskab og dokumentation for virksomheden sker efter de givne
retningslinjer.
Det er et krav, at en folkeoplysende forening skal have en vedtægt.
Vedtægterne skal som minimum indeholde oplysninger om disse forhold:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Foreningens formål
Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer
Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
Foreningens hjemsted
Betingelser for medlemskab
Tegningsret for foreningen
Procedure for vedtægtsændringer
Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør

Egedal Kommune har udarbejdet et vejledende forslag til hvordan foreningsvedtægter kan se ud.
Dette kan ses under dokumenter på hjemmesiden
Hvilket indhold, der er relevant og nødvendigt for en forening, vurderer foreningen selv.
Det afgørende er blot, at minimumskravene til vedtægterne er overholdt. Ellers kan en forening ikke
opnå godkendelse efter folkeoplysningsloven.

