
DN-Storkøbenhavns generalforsamling

Søndag d. 17. marts 2019. kl. 14.00

Sted: Frederiksberg svømmehal, i Sats kantine på 3. sal, Helgesvej 29, 2000 Frede-
riksberg

Dagsorden:
L
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1lo
12.

Valg af stemmetællere.
Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning
Regnskabsaflæggelse.
Behandling af indkomne forslag
Fremlæggelse af bestyrelsens aktivitetsplan for 2019 - 2020
Fastsættelse af kontingent
Fremlæggelse af budget til godkendelse
Valg af formand, Mogens genopstiller
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og af 2 suppleanter
Peder og Anny på valg; begge genopstiller
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.

ad 5. Indkomne forslag.

A. Søren Kristensen har foreslået følgende:
Landsgeneralforsamlingen i år afholdes på Rømø i forbindelse med ø-turen.
For at sikre, at flest muligt af DN Storkøbenhavns medlemmer deltager, fore-
Slås, at DN Storkøbenhavn giver tilskud til transporten.
Beløbets størrelse fastsættes af generalforsamlingen, såfremt forslaget vedta-
ges.
Bestyrelsens bemærkning: Bestyrelsen toreslår. at der ydes et tilskud til
transport pfJ 100 kr. pr. person.

B. Jesper Hess Nielsen, Ulla Lund og Poul Lund har stillet følgende forslag til ved-
tægtsændringer:

§ 1 Navn og hjemsted - stk 1:
DN Storkøbenhavn eller DN ST KBH ?
Det foreslås at beslutte hvilken forkortelse vi ønsker at anvende i ALLE de for-
skellige paragraffer (og evt. kommunikation udadtil).
Bestyrelsens bemærkning: Foreningens navn og forkortelse "Danske Naturister
København, forkortet DN ST KBH", som anvendes i Vedtægterne, ændres til
"Danske Naturister Storkøbenhavn, forkortet DN ST-KBH".
Hvis der findes steder, hvor andre navne eller forkortelser anvendes, vil besty-
relsen sørge for at disse konsekvensrettes.

§ 3 stk. 2: Medlemskreds
Paragraffens nuværende ordlyd:
Der optages fortrinsvis medlemmer bosat i København kommune, dog kan en-
hver med interesse for naturisme i Københavnsområdet optages. Medlemmer
af DN-ST KBH er også medlemmer af DN.
Forslag om ændret tekst:
'Som medlemmer optages personer bosat i det Stor-Københavnske område og
her defineret som følgende område: Nordsjælland, Storkøbenhavn, Roskilde



og Køge. Dog kan enhver med interesse for naturisme optages. Medlemmer af
DN-Storkøbenhavn er også medlemmer af DN-Land.
Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget. I stedet toreslås. at paragraffen ændres
til følgende:
"Der optages medlemmer bosat i Storkøbenhavn, dog kan enhver med inter-
esse for naturisme i Kebenhevnsomrsdet optages. Medlemmer af DN ST-KBH
er ogs§ medlemmer af DN. "
I øvrigt bemærkes, at man godt kan være medlem af flere lokalafdelinger.

§ 4 stk. 4 pkt. 11
Forslagsstillerne gør opmærksom på, at ordene "og 2 suppleanter" er udeladt i
2016-versionen af Vedtægterne.
Bestyrelsens bemærkning: Dette er ikke tilfældet. Vi vil sørge for, at Vedtæg-
terne, i den gældende version, vil kunne findes p§ afdelingens hjemmeside.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk 1, første punktum. Nuværende ordlyd:
"Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter
skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden."
Det foreslås, at ordlyden ændres til:
"Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 5% af medlemmerne fremsætter
skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden."
Bestyrelsen kan støtte dette forslag.

§6 Foreningens daglige ledelse.
Stk. 4. Nuværende ordlyd:
"Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal. Bestyrelsen fast-
sætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og
arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver."

Det foreslås at der tilføjes:
Underudvalg og arbejdsgrupper kan udover bestyrelsen oprettes efter behov
blandt foreningens mange medlemmer og bestyrelsen skal samarbejde med
disse.

Bestyrelsen kan ikke støtte dette forslag.
Bestyrelsen torestår i stedet følgende tilføjelse:
"Alle medlemmer kan toreslå bestyrelsen at nedsætte udvalgt eller arbejds-
grupper til varetagelse af afgrænsede områder. Alle udvalg og arbejdsgrupper
refererer til bestyrelsen. "


