HVORDAN OPRETTER MAN EN
LOKALFORENING?
Det kan være en god idé at forankre arbejdet med at få en bedre mobileller bredbåndsdækning i en lokalforening.

sådan gør du
1

Overvej formålet med en forening; aftalepartner eller ejer af infrastruktur.

2

Indkald til og afhold en stiftende generalforsamling.

3

Opret evt. en bankkoto og et CVR nummer i foreningens navn.

Det kan være nyttigt, at oprette en forening, hvis
man gerne vil forbedre bredbåndsdækningen i sit
lokalområde. Foreninger kan både fremstå som en
seriøs forhandler, hvis man ønsker at tiltrække en
internetudbyder, eller foreningen kan etablere og
drive sit eget lokale bredbåndsnet. I Danmark er der
flere forskellige eksempler på bredbåndsforeninger.
De varierer i forhold til udfordringer og formål, men
de har det tilfælles, at lokale er gået sammen om at
forbedre mobil- eller bredbåndsdækningen i området ved at oprette en forening.
LÆNGERE BINDINGSPERIODER
En af fordelene ved at oprette en forening er, at foreninger har mulighed for at indgå 3-årige kontrakter med et teleskab, på vegne af alle medlemmerne.
Hvis et teleselskab får sikkerhed for, at der købes
abonnementer i en 3-årig periode, reduceres deres
risiko ved projektet, i forhold til hvis de i stedet indgår 6 måneders individuelle kontrakter. Oprettelsen

af en forening kan derfor være med til at tiltrække
en udbyder.
KRAV TIL FORENINGSDANNELSE
Som udgangspunkt er foreninger ikke forpligtet til at
overholde en bestemt procedure for at blive oprettet – men der kan være flere gode grunde til at følge
den form, som foreninger traditionelt bliver stiftet efter med generalforsamlinger, en bestyrelse og regler
for medlemsskab. Der kan sidenhen opstå bestemte
forpligtelser, som foreningen skal overholde for eksempel at søge støtte eller drive erhvervsrelaterede
aktiviteter.
FORENINGSDANNELSEN
Foreninger opstår ved, at en eller flere beslutter sig
for at gå sammen og oprette en. Det kan være en
god idé at få undersøgt forskellige forhold, inden for-
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eningen officielt meldes ud. Man kan som eksempel
kontakte lignende bredbåndsforeninger og spørge
ind til deres erfaringer, eller man kan undersøge mulighederne for at tiltrække en udbyder. Det kan videre anbefales at gøre sig nogle tanker om forventninger til antallet af tilmeldte, og hvad der skal ske, hvis
der ikke er tilstrækkelig tilslutning.
En forening oprettes formelt set igennem afholdelsen af en stiftende generalforsamling. Forud for mødet udsendes en officiel indkaldelse til alle, der kunne være interesserede. Det er i den forbindelse en
god idé at have udarbejdet et forslag til foreningens
vedtægter på forhånd. Det er de fælles regler, som
foreningen skal fungere efter. Udkastet til vedtægterne kan man sende ud sammen med indkaldelsen.
Det giver medlemmerne muligheden for at forberede sig inden generalforsamlingen.
Vedtægterne for en bredbåndsforening kan anvende
følgende struktur:
§1. Foreningens navn
§2. Foreningens hjemsted og stiftelsesår
§3. Foreningens formål
§4. Medlemskab
§5. Økonomi
§6. Bestyrelsen
§7. Generalforsamling
§8. Ekstraordinær generalforsamling
§9. Opløsning af foreningen, herunder anvendelse af overskud
Paragrafferne er kun vejledende og kan udelades eller omformuleres. Hvis der på et senere tidspunkt er
behov for at ændre i vedtægterne, kan dette gøres
ved at afholde en ekstraordinær generalforsamling
og stemme om en ny formulering af paragrafferne.
De fleste bredbåndforeninger har lagt deres vedtæger op på deres hjemmesider. Det kan anbefales at
bruge dem som inspiration til at udfylde underpunkterne til vedtægterne. De konkrete bestyrelsesposter
(fx formand og kasserer) kan enten fordeles på den

2

stiftende generalforsamling eller på et senere konstituerende bestyrelsesmøde.
Foreningen er formelt set oprettet efter den første
generalforsamling. Det er en god idé at åbne en
bankkonto, hvis der er økonomisk aktivitet. Banken
vil typisk forlange at se foreningens vedtægter og referatet fra generalforsamlingen underskrevet af bestyrelsen. Dette skal sikre, at banken bl.a. ved hvem,
der har adgang til foreningens penge. Kontoen skal
som udgangspunkt ikke koste noget (særligt hvis ét
af medlemmerne er privatkunde der i forvejen). Der
kan desuden være krav om at registrere foreningen
med et CVR-nr., alt efter hvilken type foreningen er.
FORENINGSTYPER
Der skelnes mellem følgende tre typer af foreninger:
frivillige, ikke-erhvervsdrivende og erhvervsdrivende. Dette har betydning for, hvorvidt foreningerne
har pligt til at registrere sig med et CVR-nr.
•

En forening er frivillig, hvis den har omsætning
under 50.000 kr. per år. Her er der ikke krav om
CVR-registrering.

•

Foreninger, der falder under kategorien ikke-erhvervsdrivende, har pligt til at blive registreret
med CVR-nummer. Dette er aktuelt, hvis den
tjener mere end 50.000 kr. over en 12-måneders
periode, hvis den modtager støtte fra offentlige
myndigheder, eller hvis den bliver arbejdsgiver.

•

En forening er karakteriseret som erhvervsdrivende, når den fremmer sine egne medlemmers
økonomiske interesser igennem erhvervsdrift.
Her er der ligeledes pligt om registrering. Dette
er som udgangspunkt ikke relevant for bredbåndsforeninger.

Registrering foregår på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
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eksempel

bredbåndsforeningen på læsø
Ildsjæle der vil oprette en forening
med henblik på at skabe bedre dækning i et lokalområde, kan med fordel
skelne til Læsø Bredbånd.
Læsø har brug for en ordentlig internetforbindelse. Det arbejder Læsø
Bredbånd for i et aktivt samarbejde
med Bredbånd Nord. Målsætningen
er at få etableret en fibernetbaseret
løsning med lynhurtigt internet og
muligheder for både tv og IP-telefoni.

En gruppe af frivillige etablerede
i 2013 foreningen Læsø Bredbånd
som har til formål at skaffe opbakning til at få lagt fiber på øen.
Repræsentanter fra foreningen gik
sammen og forhandlede tilbud
med Bredbånd Nord. Fordelen ved
at forhandle som foreningen har
været at læsøboerne kan stille et
antal sikre kunder i sigte.
Arbejdet planlægges i etaper, og
for at komme i gang med den før-

ste etape kræves 650 kontrakter det arbejder Læsø Bredbånd hårdt
på. Der har været afholdt en velbesøgt messe, foreningen holder hver
dag mellem kl. 15 og 17, og der har
været besøg af Bredbånd Nords
konsulenter.
Det er muligt at læse mere om foreningen her, hvor du bl.a. også finder foreningens vedtægter.

