NF-Nordjyllands vedtægter
§ 1. Foreningen:
Foreningens navn er ”Naturistforeningen Nordjylland” . Stiftet den 20.2.1997.
§ 2. Foreningens formål:
Fremme af naturisme i almindelighed samt virke for tilgang til den organiserede naturisme.
§ 3. Nordjylland´s definition af naturisme:
”Naturisme er udtryk for en livsopfattelse, som tilstræber en harmonisk naturlig balance mellem det
nøgne menneske og den omgivende natur”.
§ 4. Optagelse i foreningen:
4.1 Medlemmer optages af foreningens bestyrelse. Det tilstræbes at mindst ¾ af medlemmerne er
familier eller par.
Fast plads kræver medlemskab.
4.2 Personer under myndighedsalderen kan kun optages, når der fra vedkommendes forældre eller
værge foreligger skriftlig tilladelse.
4.3 Medlemmernes børn under 18 år er omfattet af forældrenes medlemskab. Efter det fyldte 18. år
optages de som selvstændige medlemmer. Første års medlemskab er gratis.
Indtil det 30. år betales ½ kontingent som ungdomsmedlem.
4.4 Medlemsfortegnelsen er kun tilgængelig for bestyrelsen og af denne bemyndigede personer og
må ikke gøres til genstand for kommerciel udnyttelse.
4.5 Personer der er ekskluderet af en anden naturistforening kan normalt ikke optages som
medlemmer.
4.6 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis der har været tale om usømmelig adfærd,
modarbejdelse af foreningens formål eller på anden måde skade af foreningen eller medlemmerne i
deres egenskab af naturister. Medlemmet kan efterfølgende gives mulighed for at forsvare sig på
førstkommende generalforsamling.
4.7 Medlemmerne betaler et årskontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære
generalforsamling. Kontingentet forfalder den 1 januar. Restanse ud over 1. Februar medfører
slettelse.
4.8 Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer.
§ 5. Generalforsamlingen:
5.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Adgang til generalforsamlinger (både ordinære og ekstraordinære) har udelukkende
medlemmer med gyldigt medlemskab.
5.3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts på et for medlemmerne geografisk centralt
sted. Som regel i foreningens klubhus på campingpladsen.
5.3.1 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest
1. februar. Derefter udsendes disse sammen med indkaldelse til generalforsamling.
5.4 Indkaldelse til ordinær generalforsamling foretages skriftligt med minimum 3 ugers varsel.
Indkaldelsen skal indeholde følgende dagsorden som minimum:
1: Valg af dirigent.
2: Valg af referent.
3: Valg af stemmetæller.
4: Godkendelse af referat.
5: Godkendelse af dagsorden.
6: Bestyrelsens beretning.
7: -a: Regnskab,
-b: Budget og
-c: Kontingentfastsættelse.
8: Indkomne forslag.
9: -a: Valg til bestyrelse
-b: Valg af 1 suppleant
10: -a: Valg af 1 revisor
-b: Valg af 1 revisorsuppleant
11: Eventuelt

5.5 Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes skriftligt med minimum
3 ugers varsel:
a: Når bestyrelsen finder det nødvendigt
b: Når mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det
5.6 Der kan stemmes ved fuldmagt på generalforsamlingen og der tillades hvert medlem maksimalt,
at medbringe 1 fuldmagt. Fuldmagter afleveres til og godkendes af bestyrelsen.
5.7 Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflerhed, hvis ikke andet er bestemt.
5.8 Personvalg foretages skriftligt.
5.9 Såfremt der foreligger stemmelighed ved valg, skal ny afstemning foretages. Er der stadigvæk
lighed, foretages lodtrækning.
5.10 Stemmelighed ved øvrige afstemninger medfører bortfald af forslaget.
§ 6. Foreningens bestyrelse:
6.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
6.1.1 Formand og kasserer må ikke være fra samme husstand.
6.1.2 Medlemmer, der også er medlem af en anden naturistforening, kan ikke vælges til bestyrelsen.
6.2 Valgperioden er 2 år. I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og i lige år vælges 2
bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter vælges hvert år. Hvis en suppleant indtræder som ordinært
bestyrelsesmedlem, er denne post på valg ved førstkommende generalforsamling
6.3 Bestyrelsen kan antage egnede medlemmer til varetagelse af afgrænsede opgaver samt nedsætte
udvalg bestående af foreningens medlemmer. I nedsatte udvalg deltager mindst 1 medlem fra
bestyrelsen.
§ 7. Regnskab:
7.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.
7.2 Regnskabet revideres af 1 revisorer. Valgperioden er 2 år.
• Revisoren foretager revision i forbindelse med årsregnskabet med påtegning.
• Foreningens midler indsættes på bankkonto.
• Der vælges 1 revisorsuppleant, hvert år.
§ 8. Samarbejde:
8.1 Foreningen er tilsluttet Dansk Naturist Union (DNU) og herigennem International Naturist
Federation (INF)
8.2 Foreningen repræsenteres i DNU af formanden eller andet kompetent medlem af foreningen,
vælges af bestyrelsen.
§ 9. Vedtægtsændringer:
Ændring af foreningens vedtægter kræver et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, som samtidig skal
udgøre mindst ¼ af medlemmerne.
§10. Optagelse af lån:
10.1 Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at optage lån i henhold til konkret projekt,
dersom 2/3 af de fremmødte, som dog skal udgøre mindst 1/3 af foreningens medlemmer, stemmer
for det.
• Foreningens medlemmer hæfter kun for evt. lån med deres kontingent.
§ 11. Opløsning af foreningen:
11.1 Beslutning om opløsning kræver, at 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ordinær/ekstraordinære generalforsamlinger stemmer for forslaget.
De 2 generalforsamlinger skal afholdes indenfor en tidsmæssig periode af max 2 måneder.
11.2 Ved opløsning af foreningen overgår foreningens ejendom og formue til Dansk Naturist Union
(DNU)
Sidste ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 7 september 2019

