
Danske Naturister Storkøbenhavn
Referat af ekstraordinær generalforsamling den 20. maj 2019

Dagsorden:

1. Velkommen
2. Valg af dirigent
3. Vedtægtsændringer
4. Tak for i dag

AD pkt. 1
Formanden bød velkommen til de fremmødte

AD pkt. 2
Jette Gotsche blev valgt som dirigent

AD pkt. 3

Et ad hoc udvalg var nedsat på den ordinære generalforsamling til at gennemgå
vedtægterne, her er forslagsændringerne :

Foreningens navn skiftes fra "Danske Naturister København" til "Danske Naturister
Storkøbenhavn", og som forkortelse benyttes DN Storkøbenhavn. Denne ændring
rettes igennem i vedtægterne og påvirker:
§ 1 Stk. 1, § 4 Stk. 1, 2, 3 & 6, § 7 Stk. 1, § 8 Stk. 1, § 10 Stk. 1

Øvrige ændringer:

§ 1 stk. 2, s tilføjes det hedder Københavns Kommune

§ 3 stk. 2 "i Københavnsområdet slettes"

§ 4 Stk. 4 kommaer fjernes for enden af hvert punkt i fra Dagsordenen. Valg af
suppleanter ændres til at være på valg hvert år.

§ 5 Stk. 1 Ekstraordinær generelforsamling kan begæres af medlemmerne ændres
fra 1/3 til mindst 5%, hvilket betyder at det er lettere for medlemmerne at
begære en ekstraordinær generalforsamling.

§ 6 stk. 4 deles i 2 efter "forretningsorden." og ny stk. 5 bliver så den anden
halvdel hvor "Den kan nedsætte" ændres til "Der kan nedsættes"

Ovenstående ændringer blev enstemmigt vedtaget. Vedtægterne bliver herefter
renskrevet af Søren Sørensen og underskrevet og lagt op på hjemmesiden, som
også rettes til mht. navn.

I afslutning af vedtægter angives kun dato for revidering.
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Fra vedtægtsgruppen blev i øvrigt orienteret om nedenstående nye tiltag:

1) SMS I e-mail: på hjemmesiden skal der laves en tilmeldingsfunktion
således at medlemmer opdateres med aktuelle arrangementer -
tidshorisont start medio maj ansvarlig: Bendt & Jesper (Kontakt evt.
Thomas Asferg)

2) Opdatering af DN Storkøbenhavns hjemmeside: arrangementer
beskrives og sættes på kalenderen (kalender overføres automatisk til DN
lands kalender). Endvidere skal anonymiserede referater og foreningens
vedtægter være tilgængelige. - tidshorisont start medIo maj ansvarlig:
Bendt & Jesper

3) Brochurer folder: Det bliver en længere proces, nogen skal sørge for
layout mv. hvad må det koste? Hvordan deles / lægges de ud, det kan blive
en langsommelig proces, især hvis vi skal ud på alle biblioteker mv. og søge
om konkret tilladelse, det vil for at være muligt blive nødvendigt at
involvere mange medlemmer - tidshorisont efterår 2019.

AD pkt. 4

Formanden sagde tak for den positive stemning og ønskede god sommer.

Mødet blev hævet i god ro og orden.

irigent Referent


