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Oprettelse af foreningskonto til klubber  

Hvis arbejdspladsklubben beslutter sig for på en klubgeneralforsamling at 
opkræve et klubkontingent, skal klubben oprette en foreningskonto, hvortil 
klubkontingent kan blive overført.  

DS opkræver klubkontingentet via kontingentopkrævningen og overfører 
klubkontingentet til den oprettede foreningskonto. I forbindelse med 
oprettelsen af foreningskontoen har banken behov for forskellig 
dokumentation og oplysninger: 

• Klubvedtægter 
• Seneste generalforsamlingsreferat 
• Kopi af privat legitimation for den samlede bestyrelse (kørekort eller 

pas samt sundhedskort)  
• Seneste regnskab  
• Info om klubbens cvr.nr. med udskrift fra Erhvervsstyrelsen (for 

oprettelse af cvr. nr. se nedenfor) 

Oprettelse af cvr. nr.  

Bankerne har i de seneste år indført hvidvasknings regler, der gør at alle 
frivillige foreninger skal oprette et cvr. nr. hvis de skal have en forenings 
bankkonto.  

Det har været forskelligt fra bank til bank, hvornår reglerne er slået 
igennem.  

Det betyder, at I er nødt til at oprette et Forenings CVR nr., hvis klubben 
skal have en bankkonto.  

For at oprette et forenings cvr. nr. skal man anvende sin personlige 
NEMID, men man hæfter ikke for noget personligt.  

Du kan oprette et forenings cvr. nr. her:  

https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Frivillige_foreninger/  

Når I har fået jeres cvr. nr. kan I derefter gå videre med at oprette en 
forenings bankkonto.  

I sender cvr.nr. samt ovenstående dokumenter til den bank, som I ønsker 
at oprette en konto i.  

Mange klubber har valgt at oprette bankkonto hos Lån og Spar, som I kan 
skrive til ved at sende en mail til erhverv@lsb.dk. Hvis der oprettes konto i 
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den lønmodtagerejede bank, Lån & Spar, er der mulighed for at få udstedt 
et hævekort samt blive tilknyttet netbank. 

Ønsker I at oprette jeres foreningskonto i en anden bank sender I en mail 
til banken med ovenstående informationer. 
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