
Registrering af medlemstal 2020 
  
Kære 
CFR Testforening  
  
CFRnummer:1293445 
Foreningsnøgle: 123456 
  
Det er tid til den årlige medlemsregistrering via Centralt ForeningsRegister (CFR). 
Det er nu muligt at indberette medlemstal for 2020 på www.medlemstal.dk. 
Din forenings indberetning skal være registreret senest den 31. januar 2021. 
  
På www.medlemstal.dk er der en vejledning, som beskriver indberetningsreglerne. 
  
Hovedtrækkene i registreringen er: 
- Kun ét medlem pr. kontingent / aktivitet. 
- Alle, der har betalt kontingent i minimum sammenlagt tre måneder i kalenderåret 2020, tælles med. 
- Foreninger skal kun indberette medlemstal én gang, selvom de er medlem af flere af hovedorganisationerne. 
  
CORONA: 
Langt de fleste foreninger er jo desværre ramt af Corona-forholdsreglerne. 
I den sammenhæng kan det være særligt relevant at tænke på de samlede 3 måneders medlemskab som nævnt 
ovenfor. 
Et medlemskab kan være påbegyndt i januar, sat i bero på grund af Corona, og senere genoptaget, så det samlede 
medlemskab kan tælle med. 
Medlemskabet tæller for den periode der er betalt kontingent. 
  
Flere discipliner i indberetningen: 
En del aktiviteter har fået tilknyttet flere discipliner - nogle discipliner er fortsat obligatoriske. (En obligatorisk disciplin er 
kendetegnet ved en * i teksten og et blankt indtastningsfelt som indebærer, at der skal tastes mindst 0 i disciplinen). Læs 
mere under vejledning / ofte stillede spørgsmål på www.medlemstal.dk 
  
Foreningsprogrammer: 
CFR-systemet har mulighed for at udveksle oplysninger med flere foreningsprogrammer. 
Det betyder, at hvis I benytter jer af et af disse foreningsprogrammer (pt. Conventus, Klubmodul, Holdsport, WinKAS, 
Clumeo, Zakobo og Foreningsadministrator), kan I indberette medlemstal direkte derfra. 
Kontakt eventuelt jeres leverandør for yderligere oplysninger. 
  
Foreningsoplysninger: 
På  foreningens side vises som det første den foretrukne aktivitetsadresse (ikke formandens adresse), der benyttes i en 
række kortvisninger i forbindelse med at finde foreningens fysiske placering, samt til analyseformål med henblik på at 
forbedre idrættens forhold. Venligst opdatér denne inkl. de nye felter med klubbens officielle e-mail og telefon samt 
gerne Facebook-side. 
  
Aktivitetssteder: 
På medlemstal.dk ønsker vi nu at registrere DIF- og DGIforeningernes aktivitetssteder. I opfordres derfor til at kigge på 
de aktivitetssteder, vi har registreret og gerne bekræfte dem. 
Det er muligt at fjerne, rette eller oprette nye aktivitetssteder. 
Den samlede oversigt kan ses på bevaegdigforlivet.dk/find.idraet. 
  
Denne mail sendes, så vidt muligt, til foreningens formand, kasserer og medlemstalsansvarlig. 
Vi ser frem til at modtage jeres forenings medlemstal for 2020. 
  
Venlig hilsen 
Centralt ForeningsRegister 
DIF, DGI & Firmaidrætten 
Mail: info@medlemstal.dk 
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