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Drejebog for nye klubber under 

Polyteknisk Forening 
En klub har muligheden for at blive konstitueret som PF-klub - dette sker i PF’s bestyrelse i 

samarbejde med Klubudvalget. Som PF-klub er der mulighed for at ansøge om lokaleplads og 

økonomisk støtte gennem PF. Der er dog en del formaliteter, som skal være på plads for at den 

endelige godkendelse som PF-klub kan ske. Denne drejebog er ment som en guide til hvordan 

man får stiftet en ny klub og herefter kommer igennem processen med at få den konstitueret som 

PF-klub. 

Stiftende generalforsamling 
Det første man gør når man vil starte en ny klub er at indkalde til en stiftende generalforsamling. 

Krav 
Den stiftende generalforsamling skal afholdes med god tids varsel således at interesserede har 

muligheden for at møde op. Det vil være en god ide med en angivelse af dagsorden for mødet. Det 

anbefales af denne dagsorden indeholder følgende punkter, idet de er meget relevante for en 

efterfølgende konstituering af klubben som PF-klub: 

 Valg af dirigent 
 Valg af ordstyrer 

 Klubbens formål og visioner mht. aktiviteter (aktivitetsplan) 
 Vedtagelse af vedtægter 

 Valg af formand 
 Valg af kasserer 

 Valg af bestyrelse 
 Valg af klubudvalgsrepræsentant 

 
Det er en god ide og en praktisk fordel at starte generalforsamlingen med at vælge en dirigent og 

en referent, da referatet skal afleveres sammen med ansøgningen om at blive konstitueret som 

PF-klub. 

PR-kampagne om stiftende generalforsamling 
Der er en meget god ide at skabe opmærksomhed om klubbens stiftende generalforsamling, 

således alle interesserede har mulighed for at møde op og være med til stiftelsen af klubben. Det 

kan gøres på flere forskellige måder, fx. via plakater rundt omkring på DTU eller vi diverse digitale 

medier. 

Konstituering 
Konstituering af klubben som PF-klub sker på basis af nogle objektive kriterier, som skal sikre at 

klubbens formål er foreneligt med PF, samt at klubben er tilgængelig for alle studerende som 
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måtte have interesse i at være medlem af klubben. Som nævnt ovenfor er der 

er en del formaliteter, som skal være i orden inden klubben kan ansøge om at 

blive konstitueret. Der skal foreligge et sæt vedtægter for klubben, som er 

godkendt på den stiftende generalforsamling, desuden skal både dagsorden 

og referatet af den stiftende generalforsamling afleveres sammen med 

vedtægterne. 

Vedtægter 
Polyteknisk Forenings fællesråd (det øverste organ) har vedtaget nogle standardvedtægter som 

meget nemt kan anvendes af nye klubber. Der er naturligvis mulighed for at rette 

standardvedtægterne til således at de stemmer overens med det/de ønskede formål for klubben. 

Foreligger der endvidere nogle sikkerhedsmæssige krav til medlemmer eller påkrævet viden kan 

disse specifikationer også skrives ind i vedtægterne. Disse standardvedtægter kan findes på PF’s 

hjemmeside (www.pf.dk) under klubber. 

Referat af stiftende generalforsamling 
Referatet skal være fyldestgørende og beskrive de beslutninger som tages på den stiftende 

generalforsamling. Har klubben eksisteret tidligere i andet regi skal der blot foreligge et referat af 

generalforsamlingen, hvor beslutningen om at ansøge Polyteknisk Forening om status som PF-

klub er taget. Er denne beslutning taget i andet forum kontaktes PF’s Bestyrelse for videre 

information. 

Medlemsliste 
Der skal også foreligge en medlemsliste af alle medlemmer med angivelse af status (studerende 

med PF-medlemskab, studerende uden PF-medlemskab, ikke studerende etc.) 

Oplæg omkring klubbens formål 
For at konstituering kan ske uden de store komplikationer og diskussioner vil det være yderst 

gavnligt at skrive et kort oplæg omkring klubbens formål og virkeområde, samt øvrige interesser 

som man i klubben ønsker at varetage. Man skal altså nedskrive klubbens visioner og en kort 

aktivitetsplan (hvilke aktiviter planlægger klubben at tilbyde sine medlemmer). 

Principper for klubber 
Der er en meget god ide, især for klubbens (nyvalgte) bestyrelse, at have stiftet bekendtskab med 

Principper for klubber under Polyteknisk Forening.  De fortæller lidt om kravene til PF-klubber, og 

giver nogle retningslinjer for hvordan administration af PF-klubber bør foregå. Principperne findes 

på PF’s hjemmeside (www.pf.dk) under vedtægter. 

http://www.pf.dk/
http://www.pf.dk/
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PF’s bestyrelse og klubudvalget 

Hvem er vi? 
PF’s bestyrelse er den daglige ledelse af Polyteknisk Forening. Klubudvalget 

er et rådgivende organ der er sammensat af medlemmer fra klubberne, PF’s 

Bestyrelse og PF’s Fællesråd. Regler for PF’s Bestyrelse og Klubudvalget findes på PF’s 

hjemmeside (www.pf.dk) under vedtægter. 

Hvad laver vi? 
Klubudvalget mødes cirka en gang i kvartalet og diskuterer klubbernes situation og kommer med 

indstillinger til PF’s Bestyrelse vedrørende emner der er relevant for klubberne. PF’s bestyrelse 

har bl.a. til opgave at kigge på lokalefordelingen blandt klubberne og godkendelse af nye klubber. 
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