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Indhold

Vejledning til opsætning af jeres nye forening under DSRF

Formålet med dette dokument er:

- at tydeliggøre fordelene i det at stifte en forening under DSRF.
- at lette det administrative arbejde i etableringsprocessen af en forening.
- at give generelle gode råd og vejledning til foreningsarbejdet.

 
I dette dokument finder du således råd og vejledning til hvordan du nemt og hurtigt opretter 
jeres nye forening, herunder:

• Udarbejdelse af vedtægter (husk at hente skabelon)
• Stiftende generalforsamling og valg af bestyrelse
• Godkendelse og registrering af forening
• Afvikling af årsregnskab (husk at hente skabelon)
• Opsætning af hjemmeside
• Opsætning af medlemskartotek
• Vejledning til at søge økonomiske ressourcer via lokale pulje- og fondsmidler.
• Generelle råd ved drift af forening.

DSRF Bestyrelse

Udfyld skabelonen for standardvedtægter

Afhold den stiftende generalforsamling og få vedtægterne godkendt.

Vælg en bestyrelse

Få foreningen godkendt og registreret ved Kommunen

Opret en bankkonto til foreningen og registre denne med CVR-nr. og NemKonto

Opret en hjemmeside for foreningen

Spred budskabet igennem sociale medier (facebook, twitter, redit, blogspot etc.)

Opret et medlemskartotek til foreningens medlemmer

Søg eventuelle puljer og fonde som kan støtte foreningen med økonomiske ressourcer

Følg op på ansøgningsfrister hos Kommunen ift. at søge kommunale faciliteter og 
tilskud via folkeoplysningen.

Huskeliste
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Indledning

Der kan være en god grund til at spørge sig selv: Hvorfor skal jeg organiseres i en forening når jeg 
alligevel kan dyrke min idræt med gode venner eller på egen hånd? Og vil det fx skabe begrænsninger 
for at kunne dyrke den “frie” idræt?

Det simple svar er: Nej - tværtimod. Som forening kan du fortsat dyrke sporten som du altid har gjort - 
men - som forening under Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF) er du med til at støtte og sikre en 
fremtidig udvikling af surf og rafting sporten, således forholdende for de to idrætsgrene gradvist bliver 
udviklet og forbedret i Danmark. Herudover vil du som forening kunne opnå flere fordele, både sociale og 
økonomiske, som du og dine venner kan få gavn af. Med andre ord vil du optimere forholdende for din 
sport i dit område.

Det er nemt at stifte en forening, og det kræver ingen tilladelse, da der er foreningsfrihed i Danmark. Kort 
fortalt stifter man en forening ved at blive enige om et regelsæt (vedtægterne) for foreningen og vælger 
derefter en bestyrelse og en foreningsrevisor. Så er man officielt en forening - mere skal der ikke til.

Et par af de fordele der kan opnåes ved at stifte en forening er:

• En “platform” til at udvikle sociale realtioner, venskaber og netværk.
• Mulighed for økonomisk støtte via Kommuner, fonde eller DSRF til udvikling af nye aktiviteter, 

indkøb af nyt udstyr eller kurser.
• Mulighed for at få tildelt klubfaciliteter (klubhus, opbevaring mv.) gratis via Folkeoplysningen.
• Få indflydelse på brugen af området (kyst, havnebassin, søer etc.) hvor klubben opererer.
• Afholde og modtage støtte til konkurrencer i regi af DSRF.
• Deltage i konkurrencer under DSRF (se www.surf-raft.dk) med mulighed for at sende medlemmer 

afsted til internationale konkurrencer.
• Modtage rådgivning af DSRF ift. aktivitetsudvikling i foreningen.
• Søge sponsorer / lokale virksomheder der ønsker at støtte foreningen
• At være med til at udvikle og forme fremtiden for surf og rafting sporten i Danmark.

Hvorfor Dansk Surf & Rafting Forbund?

På vores hjemmeside kan du orientere dig mere om forbundet og dets mission, vision og strategiske valg 
via officielle pressemeddelelser, vedtægter mv. Derfor vil vi her blot give dig et overskueligt indtryk af 
hvad Dansk Surf & Rafting Forbund er sat i verden for:

• Sikre surf- og raftingsportens fremdrift og udvikling positivt i mange år fremover.
• Få flere til at dyrke sportsgrenene.
• Sikre mere offentlig opmærksomhed til surfing og rafting og derved højne potentialet for sponsorer.
• Understøtte de nationale events og nye konkurrencer. Herunder at afholde Danmarksmesterskaber 

og herigennem sikre en fair deltagelse af danske atleter i internationale konkurrencer.
• Samle de gode frivillige kræfter til drift af forbund, afvikling af events mv.
• Give danske atleter mulighed for at deltage ved internationale konkurrencer.
• Støtte nystartede foreninger
• Søge medlemskab af Danmarks Idræts-Forbund (DIF) for derved at sikre et solidt fælles økonomisk 

fundament for sporten.
• Rådgivning fra internationale forbund om udvikling af sporten.

http://www.surf-raft.dk
http://www.surf-raft.dk
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Udarbejdelse af vedtægter

Opsætningen af foreningens vedtægter kan lyde som en tung og omsonst proces, men faktisk er det 
ganske simpelt og hurtigt ved brug af den standardskabelon for vedtægter som du finder på DSRF’s 
hjemmeside (www.surf-raft.dk/nyt-medlem).

Helt konkret bestemmer vedtægterne de regler som er gældende i foreningen. Derfor er vedtægterne 
også ofte det første element, som skal udarbejdes for netop at kunne stifte en forening. Vedtægterne 
godkendes/vedtages på den stiftende generalforsamling, som afholdes ved at indbyde alle interesserede 
til et møde (læs mere senere). Når nye medlemmer melder sig ind i foreningen tiltræder medlemmet de 
gældende vedtægter.

Når man stifter en forening er der nogle krav som er værd at være opmærksom på ift. foreningens 
vedtægter og Folkeoplysningsloven. Disse krav ville alle være dækket i denne vejledning.

Folkeoplysningsloven (kan findes på www.retsinformation.dk) som bl.a. muliggør at foreningen fx kan få 
aktivitetstilskud fra kommunen, stiller nogle krav til foreningens vedtægter. Vedtægterne kan altid 
udbygges eller tilpasses efter de behov i måtte have i foreningen, men som udgangspunkt opfylder de 
vedtægter som du finder i standardskabelonen den pågældende Folkeoplysningslov.

Den stiftende generalforsamling danner rammen for at kunne stifte en forening. Alle interesserede skal 
ifølge Folkeoplysningsloven indbydes til generalforsamling for at godkende vedtægterne. Dette gøres fx 
ved at sende en mail til hele det netværk, du/i regner med har potentiale for at kunne være med i 
foreningen.

Som initiativtager til foreningen vil man have lavet et udkast til vedtægterne som beskrevet ovenfor. Ved 
mødets start bør man vælge en dirigent, som leder mødet. Dirigentens rolle på den stiftende 
generalforsamling er den samme som på enhver generalforsamling. Efter at initiativtagerne har fortalt 
deltagerne om baggrunden for foreningsstiftelsen, gennemgår man vedtægterne - bestemmelse for 
bestemmelse. Man vedtager paragrafferne en af gangen med simpelt flertal og slutter med at vedtage de 
samlede vedtægter.

Herefter er foreningen stiftet, og man skal have foretaget de nødvendige valg til bestyrelsen. Dette 
foregår på samme måde som ved enhver generalforsamling, men igen vil der ofte allerede være fremsat 
et forslag til bestyrelsen som regel vis godkendes. Valg af bestyrelse fremover sker på de vilkår som er 
fremsat i vedtægterne under §13.

Stiftende generalforsamling og valg af bestyrelse

http://www.surf-raft.dk/nyt-medlem
http://www.surf-raft.dk/nyt-medlem
http://www.retsinformation.dk
http://www.retsinformation.dk
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Godkendelse og registrering af forening

Ansøgning om godkendelse af den nystiftede forening sker normalt efter afholdelsen af den stiftende 
generalforsamling.

For at blive godkendt som forening skal man oftest udfylde en form for registreringsskema i den 
pågældende Kommune som foreningen er en del af. Vi foreslår du besøger din Kommunes hjemmeside 
eller fx lave en google søgning (ex: godkendelse af forening odense kommune). Her vil der også være 
oplyst hvad kravet til ansøgningen er, men som udgangspunkt skal den indeholde:

• Et udfyldt registreringsskema med foreningens oplysninger (Kan som regel fåes af Kommunen)
• Foreningens vedtægter (godkendt på generalforsamlingen)
• Referat fra den stiftende generalforsamling
• Evt. aktivitetstimeplan (udbudte aktiviteter i foreningen)

På Kommunens hjemmeside vil der også ofte være en vejledning til stiftelsen af en ny forening, som du 
kan dobbelttjekke hvis du vil være sikker på, at i har husket alle detaljerne.

CVR nummer og NemKonto

For at kunne modtage betalinger, aktivitetstilskud mv. fra Kommunen skal foreningen registreres med et 
CVR-nummer og en NemKonto.

Opret først en konto i et pengeinstitut til foreningen. For at lette arbejdet kan det være det pengeinstitut 
som du benytter i forvejen. Kontoen skal også senere anvendes til samtlige ind- og udbetalinger i 
foreningen.

Foreninger kan gratis registreres online og få et CVR-nummer ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på 
www.webreg.dk. Gå ind under “Frivillige foreninger” i menuen til venstre. Det er nødvendigt at have et 
NemID for at registrere foreningen online. Dette kan også fåes på www.webreg.dk.

Når foreningen har fået tildelt et CVR-nummer skal det pengeinstitut, som er valgt til foreningen, koble 
CVR-nr. sammen med NemKonto.

Afvikling af årsregnskab

Foreninger har ikke pligt til at indsende et årsregnskab til SKAT, men Kommunen, som foreningen er 
underlagt, kan forlange at foreningen indberetter et regnskab, der dokumenterer indtægter, udgifter, 
aktiver og eventuel resistance. Dette med formål at kontrollere det eventuelle tilskud jf. antal medlemmer i 
foreningen, som foreningen kan få via Folkeoplysningen.

For nemhedens skyld har vi udarbejdet en regnskabsskabelon som du kan hente på DSRF’s hjemmeside 
(www.surf-raft.dk/nyt-medlem). Der vil være listet de mest almindelige punkter, men regnskabet bør 
naturligvis fyldes ud med de punkter som foreningen har af henholdsvis indtægter og udgifter.

Regnskabet udarbejdes af foreningens kasserer og skal skrives under af foreningens revisor.

http://www.webreg.dk
http://www.webreg.dk
http://www.webreg.dk
http://www.webreg.dk
http://www.surf-raft.dk/nyt-medlem
http://www.surf-raft.dk/nyt-medlem
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Opsætning af hjemmeside

Det er ikke “breaking news” at en hjemmeside, facebook gruppe/side, twitter profil eller lignende er et 
vigtig element i vores forsøg på at kommunikere noget til omverdenen. Brug derfor alle tænkelige midler 
til at skabe opmærksomhed på jeres forening og kommunikere foreningens vigtigste information ud til 
medlemmer og nye potentielle medlemmer.

Hjemmesiden er også en oplagt mulighed for at promovere fx lokale virksomheder der støtter foreningen, 
eventuelle sponsorer, kommende arrangementer etc.

Dog kræver det ofte lidt IT erfaring at oprette HTML koder osv. til en hjemmeside. Hvis foreningen 
allerede har et medlem som er IT-haj er det nærliggende at bruge vedkommende. Men hvis ikke IT 
kundskaberne er i top anbefaler DSRF at foreningen opretter en hjemmeside igennem blog-sitet: 
www.wordpress.com. 

Et wordpress site har vise fordele og selv DSRF’s egen hjemmeside er også oprettet igennem wordpress. 
Fordelene er bl.a.:

• Der findes utallige skabeloner således i kan finde det rette design.
• Brugervenligt og nemt at oprette profil, site mv.
• Gratis (dog ca. 75 kr. om året for eget domænenavn - kræver opgradering)
• Gode “widgets” til at implementerer sociale medier (facebook, twitter, instagram etc.)
• Kan håndteres fra smartphones, tablets etc.
• VIGTIGT: Forside fungerer som blog (skaber mere “liv” på sitet)

Sidstnævnte punkt er en af de vigtige elementer. En hjemmeside skal være “up to date” for at være 
interessant. Små blog-indlæg om dagens træning, et billede fra omklædnings “rummet”, en historie, et 
interview med et medlem eller lignende kan være med til at skabe liv på sitet. Wordpress fungere utrolig 
nemt med smartphones og “login” + “password” kan gives til de forskellige medlemmer således de kan 
berette om de små ting der sker i foreningen.

Opsætning af en blog på Wordpress

Det er nemt og overskueligt at anvende wordpress, hvorfor vi ikke her vil gennemgå en længere 
brugervejledning. Gå ind på sitet www.wordpress.com og tryk på “Get Started”. Giv sitet et navn (fx 
foreningens navn eller en forkortelse) og indtast de få andre oplysninger. Herefter er du godt i gang og 
kan så begynde at designe hjemmesiden.

Et par enkelte gode råd:

- Vælg et design (en template) som er simpel.
- Brug “Pages” til at oprette faner/menu i din bjælke på sitet.
- Brug Appearance --> Widgets til at tilføje elementer på dit site.
- Under “Posts” kan du oprette blogindlæg / nyheder.
- Brug Appearance --> Menus til at kontrollere din bjælke på sitet.

Du kan ta’ et kig på www.supcopenhagen.com og bruge sitet som inspiration.

Kontakt DSRF hvis du har brug for hjælp eller har generelle spørgsmål til oprettelse af hjemmeside, 
facebook gruppe eller lignende.

NB: Det kræver et webhotel hvis i ønsker at have wordpress sitet tilknyttet jeres eget domæne. 
Dette kan fx købes hos www.surftown.dk. 

http://www.wordpress.com
http://www.wordpress.com
http://www.wordpress.com
http://www.wordpress.com
http://www.supcopenhagen.com
http://www.supcopenhagen.com
http://www.surftown.dk
http://www.surftown.dk
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Opsætning af medlemskartotek

Der kan være flere måder hvorpå foreningen kan holde styr på sine medlemmer. En ting er dog sikkert - 
det skal være nemt, overskueligt og kræve mindst mulig administration - så er der mere tid til at komme 
på vandet!

Måske kan det virke omsonst at skulle oprette et medlemskartotek hvis foreningen kun har fx 5-20 
medlemmer. Men når først kartoteket er oprettet giver det visse fordele.

I DSRF har vi succes med den elektroniske platform fra www.jotform.com som er gratis, overskuelig og 
hurtig at anvende. Efter oprettelse af en given formular genereres et link som sendes ud til medlemmerne 
af foreningen eller synliggøres på foreningens hjemmeside. Ofte vil det tage medlemmerne under ét 
minut at udfylde formularen, og da JotForm understøtter både smartphones og tablets kan det gøres, 
selvom man fx skulle være på vej ud i bølgerne eller på floden.

Et medlemskartotek igennem JotFrom giver følgende fordele:

• Ingen papirarbejde og minimal administration
• Eksportering af medlemsliste til excel (mhp. kontaktinfo mv.)
• Genrering af email-liste (send fx nyhedsbrev, foreningsnyt mv. nemt og hurtigt)
• Nem optælling af medlemstyper (fx ungdom, senior mv. mhp. dokumentation ift. foreningstøtte)
• Hurtig indberetning af medlemstal til DSRF.

Følgende er en vejledning til hvordan en formular oprettes i JotForm.

1. Gå ind på www.jotform.com

2. Klik på “Sign Up” øverst i højre hjørne og udfyld felterne. Brug evt. foreningsoplysninger.

3. Begynd at trække elementer fra “Formular Værktøjer” i venstre side ind på det tomme hvide felt i 
midten. Du kan fx starte med en overskrift.

4. Herefter fortsætter du med at trække elementer fra værktøjslinien i venstre og ind i det hvide felt. Du 
kan tilføje den mængde elementer, som giver foreningen den information som i har brug for. Vi foreslår at 
i som minimum har en indmeldelsesblanket som ligner den vi har præsenteret på de næste to sider.

http://www.jotform.com
http://www.jotform.com
http://www.jotform.com
http://www.jotform.com
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Opsætning af medlemskartotek - fortsat...

Klik på Quick Tools og træk 
emner som “Full Name” og 
“Address” ind i det hvide felt.

Brug et “Text area” 
felt til telefon under 
Form Tools.

Du kan ændre de små 
overskrifter under felterne ved 
at klikke på dem.

Brug “Date Time” 
under Power Tools 
for at oprette et dato 
felt. Under feltets 
indstillinger kan du fx. 
fravælge tid.

Generelt:

- Når du tilføjer et element kan du ændre dets navn ved at klikke 
på felterne.

- Du kan ændre indstillingerne for hvert element ved at trykke på 
det lille “tandhjul” ikon i højre hjørne af elementet.

- Husk at trykke på “Required” under indstillinger for de 
elementer som medlemmet SKAL udfylde. Fx kan det være et 
krav at i har medlemmets emailadresse, telefon nr. eller 
lignende.
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Opsætning af medlemskartotek - fortsat...

“Drop down” menu kan fx vælges 
til medlemskabstype. Se 
nedenfor hvordan du indsætter 
muligheder og priser.

Information om forældre eller 
værge kan være påkrævet 
ved fx ungdomsmedlemmer.

Husk dog at disse felter ikke 
skal være “Required”, da 
medlemmer over 18 år ikke 
behøver at udfylde disse.

Du kan ændre 
teksten på knappen 
under elementets 
indstillinger.

Klik på “Submit Text“ 
under indstillinger.

Generelt:

- Ved brug af drop down menuer kan du klikke på options i 
værktøjsbjælken og skrive din valgmuligheder ind.

- Sørg for som minimum at have følgende værdier i 
formularen:

- Dato
- Fulde navn
- Fødselsdag
- Adresse
- Telefon
- Email
- Medlemskabs type
- Evt. info vedr. forældre
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Opsætning af medlemskartotek - fortsat...

5. Når du er færdig med formularen trykker du på “Setup & 
Embed” i den lille menu bjælke i toppen af formularen.

6. Hvis du vil have linket til din formular direkte kan du trykke 
på “Embed Form” som både giver dig et link og 
muligheden for at “embedde” formularen igennem andre 
sites.

7. Du kan aktivere et “autosvar” når et medlem udfylder 
formularen således medlemmet får en bekræftelse på 
mail med vigtig information. Du kan også oprette en 
“notification” således foreningen får besked hver gang et 
medlem har udfyldt formularen. Begge dele gøres under 
“Email Alerts”.

8. Tryk på “Add New Email”. Klik på “Autoresponder Email”. 
Ved Sender Name skriver du foreningens navn og ved 
Sender Email skriver du foreningens email.

9. Et eksempel på en autoresponder email er vist nedenfor. 
Hvis du bruger “Form Fields” som vist i højre side 
indsætter mailen automatisk det medlemmet har skrevet i 
formularen. Fx kan du skrive Hej og trykke på Navn 
efterfølgende for at den skriver Hej efterfulgt af det navn 
vedkommende har indtastet i formularen.

10. Næste side beskriver hvordan du trækker information ud af din formular.
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Træk data ud af medlemskartotek

1. Tryk på “My Form” i den øverste værktøjsbjælke så du får et overblik over dine formularer.

2. Markér derefter den formular du ønsker at trække data fra således knappen “Submissions” fremgår 
i menu bjælken.

3. Tryk på “Submissions” hvorefter alle “svar” vil blive listet i en tabel.

4. Under det seneste svar, lige over tabellen kan du ved at trykke på det ønskede format downloade 
alle svar i excel, CSV elle pdf format. Når du har excel filen på computeren kan du via excel sortere 
efter fx medlemskabstype, navn eller lignende.

Kontakt DSRF hvis du har spørgsmål til 
oprettelsen af en formular, aktivering af 
autoresponder email, downloading af data 
eller lignende.



[12]

Vejledning til at søge lokale pulje- og fondsmidler

En af de helt store fordele ved at være en forening er, at det kan være langt nemmere dels at søge, men 
også at modtage økonomisk støtte til udviklingen af jeres forening eller fx til indkøb af nyt udstyr. Det 
skyldes at foreningens formål oftes er, at tilbyde sociale og idrætslige aktiviteter, som gavner samfundet 
og borgerne i den Kommune som foreningen hører til.

Sagt på en anden måde vil jeres forening igennem Kommunen eller sågar hos fonde, lokale 
virksomheder og lignende nemt kunne søge om økonomisk støtte, sålænge ansøgningen har fokus på 
det idrætslige, det sociale og generelle tiltag der kan støtte Kommunens ambitioner og mål indenfor kultur 
og fritids området.

Flere af de store Kommuner i Danmark har oftes en udviklingspulje under Kommunens Kultur- og 
Fritidsforvaltning. Formålet og kravene for at modtage støtte kan være forskellige fra kommune til 
kommune, men puljen er som oftest tilsidesat til nyopstartede foreninger eller udvikling af nye 
aktivitetstilbud som fremmer den sociale værdi for borgerne, aktivt medborgerskab, mangfoldighed, 
sundhed etc. (søg evt. på google: din kommune udviklingspulje)

Netop idrætsaktiviteterne i jeres forening understøtter mange af de ovennævnte elementer og derfor er 
kommunen som udgangspunkt også interesseret i nye foreninger som tilbyder forskellige idrætstilbud.

Fonde, virksomheder og lokale puljemidler
Et af de steder hvor der dog også kan være økonomisk støtte at hente er via fonde, virksomheder og 
lokale puljemidler. Hvis de enkelte fonde, puljer mv. søges er det vigtigst, at ansøgningen opfylder de 
formål og mål som der vil være fremsat af den enkelte fond eller lignende. 

Nedenfor er givet eksempler på fonde, puljer mv. som er nærliggende at søge:

• Udviklingspulje (specifik for Kommunen)
• Lokalpuljer (specifik for lokalområdet)
• Nordeafonden (www.nordeafonden.dk) 
• Tuborgfondet (www.tuborgfondet.dk)
• Carlsberg Sportsfond (www.carlsbergsmindelegat.dk)
• Lokale virksomheder

Nogle har ansøgningskemaer som er simple at udfylde og andre har brug for mere deltaljerede 
ansøgninger. En god idé er altid at undersøge hvilken konkret information ansøgningen skal indeholde, 
og hvilket fokus den måtte have. Kontakt DSRF hvis du/i har brug for et eksempel på en ansøgning .

DSRF vejleder gerne omkring ansøgninger og mulighederne for støtte til foreninger i lokalsamfundende. 
Send en mail til Michael Lindberg, kontaktdsrf@gmail.com, hvis i har brug for hjælp.

http://www.nordeafonden.dk
http://www.nordeafonden.dk
http://www.tuborgfondet.dk
http://www.tuborgfondet.dk
http://www.carlsbergsmindelegat.dk
http://www.carlsbergsmindelegat.dk
mailto:kontaktdsrf@gmail.com
mailto:kontaktdsrf@gmail.com
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Generelle råd ved drift af en forening

Driften af en forening er minimal. Som udgangspunkt er det tilstrækkeligt, at i blot sørger for at:

• Afholde den årlige generalforsamling (dato vælger i selv)
• Indberette jeres medlemstal til DSRF én gang om året.
• Overholde fristerne for ansøgning af fx faciliteter eller tilskud via folkeoplysningen (såfremt i 

ønsker tilskud)

I bund og grund er jeres medlemmer selv med til at drive foreningen, men da bestyrelsen også er 
foreningens “daglige ledelse” er tiltag fra bestyrelsen ofte med til at sætte kursen.

Som bestyrelse kan i være med til at skabe liv i foreningen og aktiviteter for både eksisterende og nye 
medlemmer. Driften af en foreningen behøves ikke at være omfangsfuld og tidskrævende, men kan blot 
være enkeltstående arrangementer i løbet af året, som kan være med til at opretholde det sociale 
fælleskab og glæden ved den sport der dyrkes i foreningen. Hertil kommer formentlig de ugentlig 
træninger i foreningen, deltagelse i konkurrencer etc.

I vælger selv hvor meget i ønsker at gøre ud af jeres forening og hvor meget tid i som bestyrelse og 
medlemmer ønsker at ligge i arbejdet. Der er ikke nogle krav fra DSRF om, at foreningen skal have en 
hvis størrelse eller afholde et hvis antal arrangementer om året. Det er helt op til den enkelte forening og 
de ønsker og behov i måtte have for at udvikle jeres klub.

Såfremt i dog ønsker at afvikle diverse aktiviteter og skabe liv i foreningen er det et godt idé, at gøre brug 
af alle medlemmernes kompetencer således arbejdet i foreningen fordeles på flere ressourcepersoner. 
Nogle kan have ansvar for hjemmeside, andre for afvikling af aktiviteter og nogle helt tredje for 
vedligeholdelsen af udstyret.

Faciliteter til din forening

Det er ikke en nødvendighed at foreningen er tilknyttet en form for faciliteter. Men det kan være rart 
såfremt foreningen vokser med medlemmer dels, at have en fast tilknytning til fx et klubhus, men dels 
også at have nogle konkrette faciliteter til fx opbevaring af udstyr.

Foreninger, der opfylder kravene for frivillige folkeoplysende foreninger (såfremt denne guidebook mht. 
vedtægter, generalforsamling mv. følges vil jeres forening automatisk opfylde kravene), kan låne ledige 
offentlige faciliteter gratis. Dette er en del af folkeoplysningsloven.

Med andre ord betyder det, at i som forening kan ansøge den pågældende Kommune om muligheden for 
at få tildelt faciliteter til foreningen. Idrætsforeninger vil som regel altid blive imødekommet af de fleste 
kommuner. Kontakt jeres Kommune for at få yderligere information herom.

Mht. brug af kyster, havnebassiner, søer, åer mv. kan det være nødvendigt at i også tager en snak med 
Kommunen om hvilke regler der gælder for brug af området, hvor i ønsker at udøve aktiviteten. Dette 
gælder især også mhp. offentlige aktiviteter eller større events.
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Afsluttende bemærkninger

Vi håber at denne vejledning til opsætning af en ny forening under DSRF har gjort det nemmere og mere 
overskueligt at komme igang med jeres egen forening.

I DSRF har vi naturligvis interesse i at medlemmerne i jeres forening trives og at foreningen udvikles 
gradvist. Derfor har i også altid mulighed for at henvende jer til forbundet og bruge Medlemsudvalget som 
vejledende instans ift. udviklingen af jeres forening. Kontakt Michael Lindberg, ansvarlig i 
medlemsudvalget såfremt i har brug for rådgivning (kontaktdsrf@gmail.com).

DSRF acceptere alle typer af foreninger uanset størrelse og håber at ildsjæle i jeres forening vil arbejde 
for at udbrede kendskabet til surf og rafting samt udvikle og afvikle aktiviteter herunder.

God fornøjelse med jeres nye forening.

Udarbejdet af DSRF
Februar 2013 
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