
Guide til oprettelse af 
foreningskonto



Sådan får du en bankkonto til 
din forening:

Step 1: Få et CVR-nummer og en Nemkonto

Step 2: Opret en digital 
medarbejdersignatur

Step 3: Få adgang til E-Boks (Digital Post)

Step 4: Få en bankkonto 



Step 1: Få et CVR-nummer og en 
NemKonto

Hvad er et CVR-nummer? 
Et CVR-nummer er en virksomheds CPR-nummer. Det er 

gennem ens CVR-nummer, at staten kan finde en. 
Alle foreninger og virksomheder kan findes gennem Det 

Centrale Virksomhedsregister på www.data.virk.dk. 
Inden I opretter en konto, er det vigtigt at tjekke, om 
afdelingen allerede har en forening registreret i CVR-

registeret. I sådanne tilfælde skal I få adgang til den konto -
Se sidste slide.

Hvad er en NemKonto? 
NemKonto er det fælles, offentlige udbetalingssystem. Det 

er gennem NemKonto, at I f.eks. får kommunetilskud. 
Når du har fået dit CVR-nummer, bliver foreningen 

automatisk en del af NemKonto.

http://www.data.virk.dk


Step 1: Få et CVR-nummer

Sådan får du et CVR-Nummer:
Step 1: Klik ind på dette link: Opret Foreningskonto og log 

ind med din private Nem ID-konto

Step 2: Herefter udfylder du stamdataen om jeres forening. 
Det er vigtigt, at jeres navn (og evt. andet) står præcist, som 

det er skrevet i jeres vedtægter. 

Step 3: Herefter trykker du “Næste”, og godkender 
oprettelsen! 

Step 4: Nu får du en mail med et sagsnummer, og besked 
om, at du efter 24 timer vil kunne finde foreningen i CVR-

registreret. 
Her vil du kunne se dit nye CVR-nummer!

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


Step 2: Opret en digital 
medarbejdersignatur

Hvad er en digital medarbejdersignatur? 
En digital medarbejdersignatur svarer til det 

personlige Nem ID - Her blot for virksomheder. 

Den, der opretter jeres medarbejdersignatur 
bliver administrator, så sørg for, det er en, der er 

nem at få fat i, der gør det. :-) 

I skal bruge jeres CVR-nummer for at oprette en 
digital medarbejdersignatur. Jeres CVR-nummer 
kan I finde ved at søge på jeres forening i CVR-

Registreret.

https://datacvr.virk.dk/data/?language=


Step 2: Opret en digital 
medarbejdersignatur

Step 1: Klik her: Opret Medarbejdersignatur, indtast CVR-
nummer, 

og tryk “Hent CVR-oplysninger”. 

Step 2: Godkend og accepter betingelserne, og fortsæt gennem 
deres system. Det burde være rimelig intuitivt. 

Step 3: Når I er færdige, går der 1-2 uger, og så modtager I et brev 
med information om aktivering af jeres signatur, et brev med en 

kode, samt et Nem ID-nøglekort, som I skal bruge til login.
Bemærk: Brevet bliver sendt fysisk til foreningens adresse. Sørg 

for, at denne er opdateret!

Step 4: Udfyld brevet med oplysninger, scan det ind, 
og send det tilbage til Nets. Herefter modtager I en kvittering, 

og har fået en digital medarbejdersignatur

https://www.medarbejdersignatur.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/bestil_nemid/index.html?execution=e1s1


Step 3: Opret en digital 
postkasse

Hvad er en digital postkasse?
Digital postkasse er et smart ord for E-boks. Det er her, jeres 

forening vil få besked fra kommunen, erhvervsstyrelsen og banken 
om alt fra indbetalinger til opdatering af jeres 

foreningsoplysninger.

I kan først oprette jeres digitale postkasse, når I har fået et digitalt 
medarbejdersignatur, da det er med dette, I logger ind på E-boks. 

Step 1: I logger ind med medarbejdersignatur her: Digital Post
Herefter følger I stepsne. Tjek evt. guide her: Guide til Digital Post

Det er muligt, det driller med adgangen til E-Boks herigennem. 
I sådanne tilfælde kan I logge på E-boks gennem jeres bank! 

https://indberet.virk.dk/digital-post
https://hjaelp.virk.dk/sites/default/files/001_opsaetning-af-din-digitale-postkasse-paa-virk.pdf


Step 4: Få en bankkonto

Step 1: Kontakt jeres lokale bank. De fleste SFU-afdelinger, 
samt SFU Nationalt, har Arbejdernes Landsbank (AL).

I bestiller møde hos Arbejdernes Landsbank her: Book møde 
med AL

Step 2: Tag til møde. Hav underskrevne vedtægter og 
generalforsamlingsreferat med, når I skal til møde, samt 

jeres pas og en oversigt over bestyrelsen med navn, email, 
nummer og underskrift.. Tag gerne 2 ned i banken, så I er 

sikre på, I forstår, hvad bankfolkene siger. 

Step 3: I får besked fra banken om, hvad de skal bruge, 
og vupti, så har I en bankkonto!

https://www.al-bank.dk/om-banken/kontakt-os/bestil-moede/


Spørgsmål eller brug for mere 
info? 

Brug for mere info eller flere digitale medarbejdersignaturer? 
Du kan finde mere information om registrering af foreninger her: 

Guide til oprettelse af foreninger
Der er bl.a. også her, du kan læse, hvordan du opretter mere end 

én digital medarbejdersignatur.

Har jeres forening allerede en konto, som I mangler adgang til?
Tag et sæt af jeres vedtægter, GF-referat og pas, og gå ned i den 

lokale bank (eller send en mail), og spørg dem, hvordan I får 
adgang. 

Hav styr på, hvad foreningens CVR-nummer er (tjek registreret), 
og tag evt. oplysninger om foreningens kontonummer med også. 

Hvis muligt, så få Landskasserens underskrift på, 
at der er valgt en ny kasserer, med til banken

https://frivillighed.dk/guides/saadan-registrerer-i-jeres-forening

