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Indstilling 

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller, 

Sagsfremstilling 

Kommunalbestyrelsen oversendte den 26. august 2019 følgende forslag fra kommunalbestyrelsesmedlem 
David Munis Zepernick og rådmand Lone Loklindt om præcisering af krav til demokrati og 
medlemsindflydelse for foreninger på Frederiksberg godkendt af Folkeoplysningsudvalget 
  
"Præcisering af krav til demokrati og medlemsindflydelse for foreninger på Frederiksberg godkendt af 
Folkeoplysningsudvalget  
  
Forslag: 
Kravet om demokrati og medindflydelse til foreninger på Frederiksberg godkendt af Folkeoplysningsudvalget 
indebærer, at de pågældende foreninger snarest muligt bringer deres vedtægter i overensstemmelse med 
DGI´s principper og de almindelige foreningsretlige grundsætninger, således at ethvert aktivt medlem, 
herunder medlemmer under 18 år, har stemmeret på generalforsamlingen, og at denne stemmeret træder i 
kraft inden for en rimelig tidsfrist efter indmeldelsen og, for medlemmer under 18 år, kan udøves af 
indehaveren af forældremyndigheden.  
  
Motivation: 
Frederiksberg Kommune stiller, som det fremgår kommunens 
hjemmeside  (https://www.frederiksberg.dk/borger/fritid-og-oplevelser/foreninger/opret-en-forening)  en 
række krav til foreninger, der ønsker godkendelse af Folkeoplysningsudvalget, herunder et krav om, at 
”Foreningen skal være demokratisk opbygget med en bestyrelses valgt af foreningens medlemmer på en 
generalforsamling”. 
  
Der er imidlertid ikke specificeret yderligere krav til karakteren af den demokratiske opbygning, og der er 
eksempelvis meget stor forskel på om passive medlemmer har stemmeret eller ej, ligesom der i klubbernes 
vedtægter hersker vidt forskellige aldersgrænser for adgangen til stemmeret (Boldklubben Union 18 år, 
Frederiksberg IF Atletik og Motion, 16 år, Boldklubben Skjold, 15 år). Der er også betydelig forskel på, hvor 
hurtigt der opnås stemmeret (FA 2000, 6 måneders karens - 24 måneder for forældre til børn indmeldt i 
klubben!!), KB 6 måneders karens, Frederiksberg IF Atletik og Motion 3 måneders karens. Mere alvorligt er 
det, at der i de støtteberettigede klubbers vedtægter hersker vidt forskellige regler for medlemsdemokratiet 
og stemmeret for børn og unge under 18 år (og deres forældre), som i visse tilfælde helt udelukkes fra at 
kunne stemme og dermed deltage i det demokratiske foreningsarbejde. En sådan vedtægtsbestemt 
udelukkelse eller indskrænkning fra deltagelse, som ikke er direkte ulovlig, men i direkte modstrid med 
ånden i de almindelige foreningsretlige grundsætninger og anbefalingerne til god foreningsdemokratisk 
praksis, er eksempelvis helt eller delvist gældende i følgende godkendte klubber: 
  
1) Boldklubben Union  
  
Stemmeret til generalforsamlingen har aktive medlemmer over 18 år. Passive medlemmer samt forældre til 
medlemmer under 18 år har taleret.    
  
2) FA 2000  
  
For medlemmer under 18 år, der har været medlemmer i minimum 24 måneder er én 
forældremyndighedsindehaver stemmeberettiget, En forælder har alene én stemme uanset antal børn 
  

https://www.frederiksberg.dk/borger/fritid-og-oplevelser/foreninger/opret-en-forening


3) KB 
  
Stemmeret har ethvert medlem, der er fyldt 18 år (børn, unge og deres kontingentbetalende forældre har 
ingen stemmeret, passive medlemmer med markant lavere kontingentbetaling har stemmeret!) 
  
Omvendt har en forening som Frederiksberg IF Atletik og Motion til inspiration for andre åbnet op for udvidet 
demokratisk deltagelse af både de kontingentbetalende forældre og de unge med en vedtægtsbestemmelse, 
der fastslår, at ”Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år. For medlemmer under 16 år overgår 
stemmeretten til en forælder eller værge”. 
  
Denne demokratisering af foreningsarbejdet flugter nøje med anbefalingerne fra DGI indsat nedenfor 
  
Anbefaling fra DGI 
  
”Men også i relation til folkeoplysningsloven vil det være den sikre løsning, at have en regel i vedtægterne 
om, at unge over en vis alder har stemmeret, og at stemmeretten for dem, der er yngre, udøves af en 
forælder.” Steen F. Andersen, DGI’s advokat 
  
Læs mere på https://www.dgi.dk/foreningsledelse/drift/jura/artikler/naar-soerens-far-vil-
stemme" 
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