
 

 

 
 
Danmarks Idræts Forbunds medlemsorganisationers medlemsforeninger 
 
 
Stk.1. Medlemsorganisationernes medlemsforeninger er foreninger, der geografisk er placeret i 
Danmark, og hvis formål uegennyttigt er udøvelse og fremme (udbredelse) såvel praktisk som 
teoretisk (kendskab) af pågældende aktivitet under det specialforbund, hvor medlemsforeningen er 
optaget. 
 
Det samme gælder foreninger i Sydslesvig, forudsat de ikke er medlem af det tyske idrætsforbund. 
 
Stk.2. En forening er et vist antal mennesker, der uanset økonomiske, sociale, politiske og 
religiøse forskelle og interesser mødes i et gensidigt fællesskab. Foreningen skal i enhver 
henseende være opbygget på grundlag af almindelige foreningsretlige regler og have en 
almindelig foreningsstruktur. I dette ligger, at foreningen skal være organiseret med en bestyrelse, 
registrere medlemmerne og have et sæt vedtægter eller tilsvarende regler, der som minimum 
omhandler: 
-foreningens navn og hjemsted 
-foreningens formål 
-medlemskab af organisation 
-optagelse af medlemmer 
-kontingent 
-udmeldelse/eksklusion 
-afholdelse af generalforsamling 
-regnskab 
-vedtægtsændringer 
-foreningens opløsning 
 
Stk.3. Foreningen skal virke på et demokratisk grundlag, således at medindflydelse formelt udøves 
gennem stemmeret på generelforsamlingen og gennem valgbarhed til bestyrelse og udvalg. 
Begrænsning i dette princip kan alene finde sted generelt og under hensynstagen til medlemmets 
unge alder. 
 
Stk.4. Adgangen til at blive medlem skal harmonere med foreningsmålet, således at foreningen 
ikke på urimelig måde hindrer medlemskab, men som udgangspunkt er åben for alle. 
 
Stk.5. Foreningens organisatoriske struktur skal give det enkelte medlem ubegrænset mulighed for 
på demokratisk vis at øve indflydelse i foreningen, herunder have mulighed for at møde op og 
stemme på generalforsamlingen. 
 
Stk.6. En forening kan kun have enkeltpersoner som medlemmer. 
 
Stk.7. Medlemskabet af en forening bekræftes gennem et kontingent, der som minimum skal 
omfatte en måneds varighed. Kontingentet skal tillige stå i rimeligt forhold til opfyldelsen af 
foreningsformålet og foreningens økonomiske forhold. 



 

 

 
Stk.8. En kommerciel virksomhed kan aldrig optages. Specialforbundets bestyrelse kan nægte at 
anerkende en forening, hvis bestyrelsen efter en konkret vurdering konstatere, at der i foreningen 
er personsammenfald mellem f.eks. foreningsledelsen og ejerkredsen omkring en kommerciel 
virksomhed, der beskæftiger sig med samme aktivitet*) som foreningen. Det samme gælder, hvis 
der i andre relationer er risiko for, at en eller flere personer via sin indflydelse i en forening kan 
misbruge denne til at promovere egen kommerciel virksomhed. 
 
Stk.9. Virksomheder (A/S eller ApS), hvis formål det er at drive eliteidræt, og som er etableret af 
og i direkte tilknytning til en forening, der objektivt opfylder kravene i §2, stk. 1-8, kan optages. 
 
Stk.10. Medlemsorganisationerne er forpligtet til at nægte optagelse af en forening, der ikke 
opfylder kravene i stk.1-9, dog kan Danmarks Idræts Forbunds bestyrelse dispensere fra denne 
forpligtelse. 
 
*) Med formuleringen ”beskæftigelse med samme aktivitet som foreningen”, tænkes bl.a. på 
udlejning af lokaler, faciliteter eller materiel til foreningen. 
 
 
Vedtaget på Danmarks Idræts-Forbunds/Danmarks Olympiske Komites repræsentanskabsmøde 
den 27. november 1993, samt ændret på repræsentantskabets møde den 26. november 1994, den 
2. december 1995 og den 28. november 1998. 


