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Version 2.0 

 
Denne guide beskriver, hvordan man opretter et CVR-nummer til sin lokalafdeling eller til sit 
distrikt. 
 
Hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål til noget af det, der står i guiden, kan du altid 
henvende dig til SFU’s sekretariat.  
 
Guide til lokale kasserer eller andre tillidsvalgt med tegningsret, der står for driften af den 
forening som en lokalafdeling eller et distrikt er. 
 

Hvad er CVR?  CVR står for det Centrale VirksomhedsRegister. Det kan sammenlignes 
lidt med CPR - bare for virksomheder, foreninger og andre 
organisationer af den art. I registeret står der bl.a. oplysninger om 
organisationens navn og adresse. Når en organisation bliver 
registreret i CVR, får den tildelt et CVR-nummer. Næsten alle 
virksomheder i Danmark har et CVR-nummer. 
 

Hvorfor CVR?  Som lokalafdeling eller distrikt skal I bruge et CVR-nummer for at 
kunne få en e-boks, en nemkonto og kommunalt tilskud. 
 

Har foreningen 
allerede et 
CVR-nummer? 

Inden ud går i gang med at oprette et CVR-nummer, er det vigtigt, at 
du tjekker, om der allerede er tilknyttet et CVR-nummer til din 
lokalafdelingen eller dit distrikt. Det kan du gøre ved at søge på 
datacvr.virk.dk.  
 
Hvis din forening allerede har et  aktivt CVR-nummer, skal I forsøge 
at få det overdraget 
 

Inden du går igang  Det er både nemt og gratis at oprette et CVR. Alligevel er der nogle 
ting, du skal have styr på, inden du går igang: 

● Du skal bruge et NemID. 
● Den der oprettet CVR-nummeret skal have tegningsret.  
● Det er en god idé at have jeres vedtægter ved hånden, så du 

kan tjekke hvem der har tegningsret og jeres juridiske navn. 
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#1: Log ind på 
virk.dk 

Gå ind på 
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Frivillige_forenin
ger, klik på start og log ind med dit NemID. 
 
Når du er logget ind, kommer du ind på en side, der beder dig om at 
godkende nogle betingelser. I bund og grund står der bare, at du ikke 
vil snyde det offentlige. 
 

#2: Gå videre fra 
startsiden 

Du kommer ind på en startside - her skal du bare klikke på næste. 
 
 
  

#3: Udfyld stamdata  Det første, du bliver bedt om at udfylde er foreningens navn - her er 
det vigtigt, at du skriver forenings fulde navn - som det står i starten af 
jeres vedtægter.  
 
Hvis I ikke har nogle lokaler, skal du skrive dit eget navn i feltet, der 
hedder “C/O navn”.  
 
Adressen skal være til jeres lokaler, hvis I har sådan nogle. Hvis I ikke 
har lokaler skal du bruge din egen adresse. 
 
Du skal udfylde nogle kontaktoplysninger. Både så det offentlige kan 
komme i kontakt med dig, men også for fremtidige tillidsvalgtes 
skyld! 
 
Husk at klikke “ja” til reklamebeskyttelse, så I undgår alt muligt 
underligt reklamepost. 
 

#4: Klik dig 
igennem resten 

Når du har udfyldt foreningens stamdata, skal du bare klikke dig 
igennem resten af hjemmesiden, og så er der ikke mere, du skal gøre! 
 
Din forenings oplysninger bliver nu sendt videre, og inden for 24 
timer kan du finde din forening i CVR og se jeres CVR-nummer. 
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