
Bliv medejer af MinForening Danmark og få mindst 5% i forrentning 
 

For tre år siden startede MinForening op som en foreningsapp, der med fokus på brugernes digitale 

tryghed optimerer foreningens aktivitetsstyring og interne kommunikation.  

Sidenhen er MinForening blevet udbygget med en webplatform, hvormed Betalingsmodul og integrationer 

til WinKAS Air og Conventus er blevet tilføjet. 

Tilsammen udgør MinForening app og web et brugervenligt foreningssystem, der gør det nemt for 

administratorer og gruppeledere at styre foreningens aktiviteter, medlemmer og betalinger.  

Samtidig gør MinForening appen det nemt for medlemmer og forældre at skabe overblik over egne og 

familiens aktiviteter på tværs af hold og foreninger samt at tilmelde sig aktiviteter og kommunikere herom.  

App og webplatformen finansieres gennem sponsorater, hvorfor MinForening er gratis, uden skjulte 

gebyrer og uden at brugernes data sælges til tredjepart. Sponsorvisningen sker ved opstart af app og web, 

hvorefter MinForening er reklamefri.  

MinForening er således skabt ud fra at sikre foreningernes ve og vel, så I som forening kan styrke jeres 

samfundsgavnende rolle i opretholdelsen af den lokale sammenhængskraft. I og med at MinForening ApS 

står over for en større internationalisering, er det derfor naturligt for os at brede ejerskabet af MinForening 

Danmark ud til jer foreninger, så I kan være med til at sikre kursen for MinForening i Danmark.  

Ud fra først-til-mølle-princippet kan I som forening således erhverve en ejerandel på 1% af MinForening 

Danmark ud fra følgende prisindeksering: 

• 25 stk. 1%-ejerandele á 10.000 kr. 

• 25 stk. 1%-ejerandele á 15.000 kr.  

• 25 stk. 1%-ejerandele á 20.000 kr.  

• 25 stk. 1%-ejerandele á 25.000 kr. 

Som medejer af MinForening Danmark får I følgende: 

• Ejerskab på 1% af MinForening Danmark, som er ejer af den danske licens til MinForening 

(MinForening Danmark er gældfri, kan ikke stifte gæld og driftsomkostninger afholdes af 

MinForening ApS). 

• Årlig forrentning svarende til 25% af omsætningen i MinForening Danmark fordelt på ejerskab (En 

mindsteforrentning på 5% af det indskudte beløb garanteres af MinForening ApS). 

Ønsker I at høre mere om muligheden for blive medejer af MinForening Danmark, bedes I maile 

foreningsnavn og kontaktdata til medejer@minforening.dk.  

I kan også kontakte Peter Wilgaard på mobil 28760099. 
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