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Vedtcegter for
Danske Naturister Storkllbenhavn

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1
Foreningens navn er Danske Naturister Storkebenhavn, forkortet DN Storkebenhavn.

Stk.2
Foreningens hjemsted er Kebenhavns Kommune.

Stk.3
Foreningen er en selvstcendig del af landsorganisationen Danske Naturister, forkortet DN.

§ 2. Form~1

Foreningens formal er med aktiviteter, der styrker folkeoplysningen, at:
udbrede kendskabet til naturisme i Kebenhavnsomradet.
profilere naturisme med et ungt, aktivt og udadvendt ansigt.
skabe gode muligheder for alle til at opleve naturisme i Kebenhavnsornradet,
skabe sociale netveerk mellem naturister i K0benhavnsomradet.
give naturister i Kabenhavnsornradet mulighed for at arrangere aktiviteter, kurser
og foredrag med relation til naturisme for interesserede.
tilstrcebe at naturisme - fx via indenders svernninq - kan udeves hele aret i
Kebenhavnsornradet.
medvirke til fremgang for naturismen som helhed i Kebenhavnsomradet, herunder
at arbejde for en naturisme, hvor der er plads til alle, og hvor der er accept af, at
mennesker kan vzere naturister pa forskellige rnader.
skabe abenhed om naturismen i Kebenhavnscrnradet og fremme tolerancen
overfor naturismen, ogsa blandt ikke-naturister.
samarbejde med andre naturistorganisationer om konkrete projekter, der kan
fremme naturismen i Kebenhavnscrnradet.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1
Som medlemmer kan optages personer, der er fyldt 15 ar. Personer under 18 ar kan
optages, hvis der foreligger skriftlig tilladelse fra forceldremyndighedsindehaver og
vcerge. Personer, der har veeret i konflikt med straffelovens kapitel 24 om forbrydelser
mod kensseedeliqheden, kan ikke optages.

Stk.2
Der optages fortrinsvis medlemmer bosat i K0benhavns Kommune, dog kan enhver med
interesse for naturisme optages. Medlemmer af DN Storkebenhavn er ogsa medlemmer
af DN.

Stk.3
Udmeldelse af DN Storkebenhavn skal ske skriftligt til DN Stcrkebenhavns kasserer med
virkning fra ferstkommende kvartal.

Stk.4
Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

Stk.5
Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, satremt disse udviser en usarnrneliq, upassende
eller pa anden made stedende adfcerd, der pa nogen made kan skade DN Storkebenhavns
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renornrne eller er til gene for andre medlemmer i deres egenskab af naturist. Den
ekskluderede kan indbringe sperqsrnalet om eksklusion for den ferstkommende
generalforsamling.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1
Generalforsamlingen er DN Storkebenhavns hejeste myndighed.

Stk.2
Ordineer generalforsamling afholdes en gang arligt inden udgangen af fcrste kvartal og
indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering pa DN storkebenbavns
hjemmeside cq/eller pa http://www.naturister.dk med angivelse af dagsorden.

Stk.3
M0de- ogstemmeberettigede pa generalforsamlingen er alle DN Stcrkebenhavns
medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt. M0de- og taleret har desuden medlemmer af DN's bestyrelse.

Stk.4
Dagsordenen for den ordineere generalforsamling skal mindst indeholde felqende
punkter:

1. Valg af stemmetcellere
2. Valg af dirigent og referent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflceggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fremlceggelse af bestyrelsens aktivitetsplan
7. Fastscettelse af konti ngent
8. Godkendelse af budget
9. Valg af formand i ulige ar
10. Valg af kasserer i lige ar
11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige ar / 1 bestyrelsesmedlem i lige ar og

2 suppleanter hvert ar
12. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
13. Eventuelt

Stk.5
Forslag, der enskes behandlet pa generalforsamlingen, skal veere bestyrelsen i hzende
senest 8 dage f0r generalforsamlingen. Forslag om vedtcegtscendringer, der enskes
behandlet, skal veere bestyrelsen i heende senest 14 dage fer generalforsamlingen.

Stk.6
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke ma veere medlem af DN
Storkebenhavns bestyrelse.

Stk.7
Generalforsamlingen trzeffer sine beslutninger med simpelt flertal (over halvdelen af de
gyldigt afgivne stemmer) og ved handsoprcekning.
Skriftlig afstemning anvendes dog, nar det begceres af blot en mcdedeltaqer.
Ved personvalg, hvor der er foreslaet flere end det antal, der skal vcelges, foretages altid
skriftlig afstemning.

§ S. Ekstraordinaer generalforsamling

Stk. 1
Ekstraordincer generalforsamling kan afholdes, nar bestyrelsen finder det nedvendiqt, og
skal afholdes, nar mindst 5 % af medlemmerne frernseetter skriftlig begrundet
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anmodning om det over for formanden. I s~danne tilfzelde skal den ekstraordineere
generalforsamling afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til
formandens kendskab.

Stk.2
Ind~aldelsesfristen for en ekstraordincer generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1
Foreningens daglige ledelse udqeres af bestyrelsen, der foruden formanden og
kassereren bestar af 3 medlemmer. Bestyrelsen vcelges for en 2-~rig periode, s~ledes at
kassereren og 1 bestyrelsesmedlem vcelges i lige ~r, og formanden og 2
bestyrelsesmedlemmer vcelges i ulige ~r.

Stk.2
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nzervzerende vedtcegter og
generalforsamlingens beslutninger.

Stk.3
Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende rnede, hvor
bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vcelger ncestformand og sekretcer.

Stk.4
Bestyrelsen trzeffer sine beslutninger ved almindeligt flertal, Bestyrelsen fastseetter i
evriqt selv sin forretningsorden.

Stk.5
Der kan nedseettes underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrcensede
opgaver.

§ 7. 0konomi, regnskab og revision

Stk. 1
DN Storkebenhavns reqnskabsar felqer kalenderaret, Regnskabet feres af kassereren,
der tillige ferer foreningens medlemsregister. Regnskabet revideres af den pa
generalforsamlingen valgte revisor.

Stk.2
DN Storkebenhavn kan yde stette til naturistaktiviteter i DN og i anden naturistregi.

§ 8. Tegningsregler og haeftelse

Stk. 1
DN Stcrkebenhavn tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening.
Ved optagelse af lan og ved salg/pantscetning af fast ejendom tegnes foreningen af den
samlede bestyrelse.

Stk.2
Der pahviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig heeftelse for de forpligtelser,
der pahviler foreningen.

§ 9. Vedtaegtsaendringer

Stk. 1
Disse vedtcegter kan kun zendres med 2/3 flertal blandt de frernrnedte pa en
generalforsamling, hvor cendringsforslaget fremgar af dagsordenen.

Stk.2
Vedtcegtscendringerne treeder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de
vedtages p~.
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§ 10. Opl0sning at toreningen

Stk. 1
DN Storkabenhavns oplesninq kan kun vedtages af DN Stork0benhavns ordinzere
generalforsamling, nar det fremgar som et seerskilt punkt pa dagsordenen. En ordincer
generalforsamling kan kun trceffe beslutning om oplesnlnq. nar mindst 3/4 af
medlemmerne er reprcesenteret ved afstemningen, og nar mindst 2/3 af de afgivne
stem mer ensker en oplesninq af foreningen.

Stk.2
Hvis den ordineere generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, kan sagen behandles pa
en ekstraordincer generalforsamling, hvor en beslutning om foreningens oplosninq kan
treeffes rned 2/3 flertal af de afgivne stemmer blandt de fremrnedte, stemmeberettigede
medlemmer.

Stk.3
Foreningens formue skal i tilfcelde af oplesnlnq anvendes i overensstemmelse med de i §
2 fastsatte formal eller til andre almennyttige formal. Beslutning om den konkrete
anvendelse af formuen treeffes af den oplesende generalforsamling.

Vedtaget plJ stiftende generalforsamling i Kf?ibenhavnden 6/10 2004.
Revideret 5/32006, 14/32016 og 20/5 2019.

s ,best. med/em !::.~en, best.med/em
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