
                                                                                

 

 

 

 

Vejledning - Centralt ForeningsRegister 
 

 

 

A) FORENINGER 

 

For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: 

 

• Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som skal 
fremgå af vedtægten 

• Tilbyde folkeoplysende virksomhed, jfr. folkeoplysningsloven 
• Have en bestyrelse 
• Være demokratisk opbygget 
• Bygge på aktivt medlemskab 
• Have mindst fem betalende medlemmer 
• Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål 
• Have hjemsted/være hjemmehørende i tilskudskommunen 
• Have en virksomhed, som er almennyttig 
• Have en virksomhed, som er kontinuerlig 

o Kontinuerlig virksomhed defineres som faste, planlagte aktiviteter, der 
udbydes med jævn frekvens fordelt over en hel sæson/kalenderår. 
Eksempelvis aktiviteter udbudt på ugebasis (ex. træning hver tirsdag) eller 
som aktiviteter hver 14. dag. Aktiviteter, der alene tilbydes eks. som 1eller 2 
årlige ture eller events/arrangementer henregnes ej heller som kontinuerlig 
virksomhed.  

o Det er tillige et krav, at de aktiviteter der udbydes kontinuerligt er tilrettelagt 
af foreningen selv og ikke af andre interessenter, eks. stævnearrangør, 
rejsearrangør o.lign. 

 
 

 

 

 

B) MEDLEMMER 

 

Aktive medlemmer 

 



 

 

Foreningen skal registrere alle sine aktive medlemmer. Aktive medlemmer defineres 
som medlemmer, der selvstændigt har indmeldt sig i foreningen og har betalt 
kontingent for aktivt medlemskab i minimum tre måneder. 

 

Kontingentet skal som minimum give det aktive medlem følgende rettigheder: 

 

• Ret til adgang/deltagelse i foreningens træning og aktiviteter 
• Ret til adgang til foreningens faciliteter og anlæg 
• Fulde demokratiske rettigheder, herunder stemmeret og valgbarhed. 

Medlemmer, som eksempelvis på grund af alder (under eksempelvis 14 år), 
ikke har stemmeret, skal medtages i registreringen, hvis de i øvrigt betaler 
aktivt kontingent og opfylder de øvrige betingelser for ”aktivt medlem” 

• Arbejdspladser med firmaidrætsaktiviteter, hvor der ikke er dannet en 
egentlig forening, er udøverne at regne for medlemmer alligevel. 
  

Alle ovenstående punkter skal være opfyldt, for at medlemmet tæller som aktivt 
medlem. 

Æresmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, trænere med flere, som har frikontingent, 
tælles også med som aktive medlemmer. 

 

Personer, som alene betaler for engangsydelser eller gebyrer, anses ikke for aktive 
medlemmer. 

 

 

Passive medlemmer 

 

Foreningen kan optælle sine passive medlemmer, der defineres således. 

 

• Medlemmer, der selvstændigt har indmeldt sig i foreningen, og som 
ønsker at støtte foreningen gennem sit medlemskab. 

• Deres kontingent giver ikke adgang til at deltage i foreningens træning 
og aktiviteter, men er alene et støttemedlemsskab med adgang til 
informationer om foreningens virksomhed og aktiviteter. 

 

 

Alder 

 

Hver forening skal registrere deres medlemmer i følgende aldersgrupper: 

 

Mænd/drenge 0-12 år 

Mænd/drenge 13-18 år 

Mænd             19-24 år 

Mænd             25-59 år 



 

 

Mænd             60 år og derover 

 

Kvinder/piger 0-12 år 

Kvinder/piger 13-18 år 

Kvinder          19-24 år 

Kvinder          25-59 år 

Kvinder          60 år og derover 

 

 

Aldersskifte i registreringsåret 

 

De medlemmer, som i registreringsåret skifter alder fra en aldersgruppe til en anden 
(eksempelvis fylder 19 år i april), registreres i den aldersgruppe, som svarer til den 
alder medlemmet har den 31/12. 

 

 

C) REGISTRERING 

 

Foreningens aktive medlemmer opgøres hvert år pr. 31. december. Foreningen skal 
optælle/registrere alle sine aktive medlemmer, som har været indmeldt i 
kalenderåret. Aktive medlemmer defineres som medlemmer, der har betalt kontingent 
i minimum tre måneder. Det samme medlem kan kun tælles med en gang pr. 
kalenderår pr. forening/afdeling. 

 

D) Borgerforeninger, boligforeninger, pensionistforeninger, kulturelle 
foreninger o.lign. 

 

Borgerforeninger, boligforeninger, pensionistforeninger, kulturelle foreninger eller 
foreninger med et andet primært formål end idræt, kan optages og indberette til CFR, 
såfremt de opfylder vejledningens punkt. A og er opbygget på demokratisk basis. Dog 
skal et idrætsligt formål (fysisk aktivitet) også fremgå af foreningens formål. 

Da disse foreninger har et andet primært formål end idræt og da en væsentlig del af 
foreningens medlemmer er indmeldt med henblik på foreningens primære formål, kan 
disse foreninger til CFR alene indberette de af foreningens medlemmer som: 

1. Er tilmeldt til og deltager i en idrætsaktivitet udbudt af foreningen 
2. Betaler et kontingent for at deltage i denne aktivitet 
3. Har deltaget i aktiviteten i 3 måneder eller længere i kalenderåret 

 

Eksempel: X-købing borgerforening har 780 medlemmer. Foreningen har startet et 
svømmehold mod et kontingent på 50,- kr. om måneden. 30 medlemmer af 
borgerforeningen har tilmeldt sig dette svømmehold og betalt kontingent i 12 
måneder. Foreningen har indmeldt sig i DGI og Dansk Svømmeunion.  



 

 

Foreningen kan herefter samlet indberette 30 medlemmer til hver af de to 
organisationer fordelt på køn og alder. 

Foreningens øvrige 750 medlemmer kan ikke indberettes til CFR. 

 

 

Eksempler: 

 

• Lone tilmelder sig (og betaler samme dag) gymnastik, som starter 1/10 2013. Hun 
skal tælles med i 2013, da hun har været medlem og har betalt i tre måneder. 
 

• Andreas tilmelder sig og begynder til svømning, som starter 1/10 2013. Han 
betaler fuldt kontingent 14 dage efter. Andreas skal tælles med i 2013, da det er 
start/indmeldelsesdagen, der er afgørende, og ikke hvad dag betalingen foretages. 
 

• Inger tilmelder sig samme svømmehold, men tilmelder sig, betaler og begynder 
først 14 dage efter starten. Hun tæller med ligesom Andreas. 
 

• Ole tilmelder sig et springhold, som starter 1/9 2013, men glemmer at betale. Det 
sker først 15/1 2014, hvor han betaler for hele perioden. Ole skal tælles med i 
2013, da han er indmeldt/tilmeldt rettidigt. Han har blot haft en restance, som er 
et internt forhold i foreningen og ikke vedrører medlemsregistrering. 
 

• Hugo tilmelder sig et springhold for modne mænd, som starter 1/11 2013 og 
slutter 1/3 2014. Hugo tæller ikke med på noget tidspunkt, da han kun har været 
medlem i to måneder i 2013 og to måneder i 2014. 
 

• Jesper melder sig til triatlon den 15/10 og betaler kontingent for et år (15/10 2013 
– 15/10 2014). Jesper tæller først med i medlemsregistreringen for 2014. 

 

• Vingsted svømmeklub har et loft på 800 medlemmer – flere medlemmer kan man 
ikke rumme indenfor de fysiske rammer. Foreningen har 800 medlemmer, som 
svømmer i januar – marts 2013. Ved start af den nye sæson 1/9 2013 er der 
imidlertid 400 af medlemmerne, der har meldt sig ud, og man kan modtage 400 
nye medlemmer. Ved medlemsopgørelsen for 2013 skal der indberettes 1200 
medlemmer. De 800, der var medlem i de tre første måneder af 2013, samt de 
400 nye, som blev medlem 1/9, og dermed bliver medlem i de fire sidste måneder 
af 2013. 

 

• Peter er indmeldt i X-købing Boldklub og betaler 500 kroner for 
sommersæsonen/første halvår. Lars betaler kontingent for hele året, 1000 kroner, 
herunder også for indefodbold om vinteren. Begge drenge tæller en gang i CFR for 
X-købing Boldklub. Begge har været medlem mere end tre måneder i kalenderåret 
- Lars har blot ”købt” mere aktivitet for kontingentet. 

 

• Jette har tilmeldt sig hold A i X-købing Gymnastikforening og betaler 800 kroner i 
kontingent. Birthe har tilmeldt sig hold A og hold B og betaler 1600 kroner i 



 

 

kontingent. Begge kvinder tæller en gang i CFR for X-købing Gymnastikforening - 
Birthe har blot ”købt” mere aktivitet for kontingentet. 
 

• X-købing Idrætsforening har fire afdelinger: fodbold, håndbold, svømning og 
gymnastik. Hver afdeling har sit eget kontingent for afdelingens aktiviteter. Peter 
spiller både håndbold og fodbold i X-købing Idrætsforening og betaler 1.000 kroner 
i fodboldafdelingen og 1.000 kroner i håndboldafdelingen. Peter tæller da to gange 
i CFR for X-købing Idrætsforening - én gang for fodboldafdelingen og én gang for 
håndboldafdelingen. 

 

• Peter indmelder sig i foreningen og betaler et grundkontingent. Herudover køber 
Peter et ”klippekort”, der giver adgang til X antal træninger i 
kontingentperioden/klippekortperioden, der minimum har en varighed på 3 
måneder. Grundkontingentet kan være en del af den samlede klippekortpris. 
Herudover giver grundkontingent og klippekort tillige adgang/stemmeret på 
foreningens generalforsamling. 
Opfyldes dette vil Peter tælle med i klubbens medlemsregistrering som et aktivt 
medlem. 

 
 

Foreningers udmeldelse 

 

En forenings udmeldelse af idrætsorganisationerne (DIF, DGI og Firmaidrætten) kan 
kun finde sted pr. 31/12. Foreninger, som udmelder sig i løbet af et kalenderår, har 
således pligt til at foretage medlemsregistrering for indeværende kalenderår, da 
udmeldelsen som nævnt først har virkning pr. 31/12.   

 

 

E) FORENINGS- OG MEDLEMSAFGRÆNSNING 

 

Flerstrengede foreninger 

 

Er foreningen flerstrenget med et antal afdelinger, som har: 

 

• Selvstændig økonomi og er selvbestemmende omkring afdelingsøkonomi 
• Selvbestemmende i egne idrætslige anliggender 
• Selvstændig bestyrelse 
• Selvstændig generalforsamling 
• Hovedafdeling uden vedtægtsmæssige muligheder for at træffe 

beslutninger vedr. 1 og 2. 
 



 

 

Da defineres afdelingerne som selvstændige juridiske enheder, og den enkelte 
afdeling registrerer og indberetter medlemstallet for deres afdeling (afdelingen har 
eget foreningsnummer). 

 

Hvis den flerstrengede forening er én juridisk enhed (hovedbestyrelsen leder hele 
foreningen – afdelingerne ikke selvstændige) indberetter hovedafdelingen 
medlemstallet for alle foreningens aktiviteter/afdelinger (hele foreningen har ét 
foreningsnummer). 

 

 

Foreninger med flere aktiviteter for samme kontingent 

 

I en forening (selvstændig juridisk enhed), hvor medlemmer dyrker flere aktiviteter 
for ét aktivt kontingent, må foreningen samlet kun medlemsregistrere det antal 
medlemmer, som har betalt aktivt kontingent jfr. punkt B. 

 

• X-købing Ro- og Kajakklub har to aktiviteter, roning og kajakroning. Klubben har 
ét kontingent, og for det kan man både dyrke roning og kajak. Peter er indmeldt i 
klubben og betaler 2000 kroner årligt. Peter tæller én gang i CFR for X-købing Ro- 
og Kajakklub. Hvis klubben har 200 medlemmer må klubben ”kun” indberette 200 
medlemmer i alt til CFR - eksempelvis 100 under aktiviteten roning og 100 under 
aktiviteten kajak. Klubben afgør, hvor mange der skal tælles under de to 
aktiviteter alt efter medlemmernes aktivitetsniveau i de to idrætsgrene. Men 
samlet kan tallet højst blive 200. Klubben afgør således, om Peter tæller med 
under roning eller kajak.    
 

• Hvis eksempelvis en triatlonforening har 300 aktive medlemmer, og foreningen er 
medlem af både svømmeunion, atletikforbundet, cykelunionen og triatlonforbundet 
under DIF, da må foreningen samlet kun registrere 300 medlemmer til de fire 
forbund/aktiviteter. 

 

• Hvis en forening eksempelvis har tre aktiviteter/afdelinger – eksempelvis fodbold, 
håndbold og gymnastik, og der samlet er 400 medlemmer, hvoraf nogle betaler et 
aktivt kontingent i mere end en af de tre afdelinger, kan der registreres mere end 
de 400 medlemmer. Hvis de tre aktiviteter kan dyrkes for ét kontingent (jfr. 
eksemplet fra roning/kajak), kan der ikke registreres mere end de samlede 400 
medlemmer.               

 

 

F) HØJSKOLER OG EFTERSKOLER OG LIGN. 

 

Efterskoler, højskoler, frie grundskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt Den 
frie Lærerskole, kan optages som medlemmer på grund af deres foreningsopbygning 
og de folkeoplysende formål, som fremgår af deres vedtægter. Medlemstal registreres 



 

 

med antal årselever fordelt på alder og køn. Disse årselever skal registreres under 
aktiviteten ”Efterskoler” 

 

 

Efterskoleforeninger 

 

Enkelte efterskoler har dannet efterskoleforeninger, som opfylder definitionen på 
foreninger. Disse efterskoleforeninger er indmeldt som foreninger og skal derfor 
registrere medlemmer på lige fod med almindelige foreninger. 

 

Hvis en sådan efterskoleforening indmeldes i DGI og har 100 medlemmer, registrerer 
efterskoleforening medlemmerne fordelt på køn, alder og de idrætsgrene, 
medlemmerne/eleverne dyrker. Hvis der i efterskoleforeningen dyrkes tre 
aktiviteter/idrætsgrene (eksempelvis fodbold, badminton og håndbold), må det 
samlede antal medlemmer i de tre aktiviteter ikke overstige 100. 

 

Hvis en sådan efterskoleforening indmeldes i DBU, DBF og DHF under DIF, registrerer 
foreningen på de samme tre aktiviteter (fodbold, badminton og håndbold). Disse tre 
medlemstal må ej heller tilsammen overstige 100.  

 

Opdateret 21. november 2016.  

 


