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Referat  
af 

Generalforsamling 2005 - Danske Naturister Århus 
20. februar i Auning 

 

 

 Formanden Ingerlise Klingenberg bød velkommen til de fremmødte. 

 Der var i alt 13 medlemmer som alle var stemmeberettigede + 1 gæst fremmødt. 

Gæsten, DN-land’s formand Kim Bindesbøll.  

 

1/ Stemmetæller og dirigent – Karsten A Nielsen 

 

2/ Referent - Jan F. Jensen 

 

3/ Formandsberetningen vedtages [13-0-0] 

a. Sidste års udtrådte daværende formand og hele 2 bestyrelsesmedlemmer 

hvilket har medført nogle forslag til mindre vedtægtsændringer. 

b. Aktiviteter:  Auning har fortsat planlagt svømning, og ø-lejr planerne er i fuld gang. 

c. Bestyrelsen har desuden planer om naturistforedrag og –træf. 

d. Hjemmeside, Århus har nu sin egen side, DN er indforstået hermed. 

e. Samarbejdet med DN har været mangelfuldt, men det skulle være forbedret nu. 

 

4/ Regnskab: vedtaget [13-0-0] inklusiv enkelte kommentarer fra revisoren. 

Nogle poster er dog ikke posteret som ønsket, kontingent indbetalingen meget forsinket 

fra DN’s side. Kontingent for 2004 fremkom først i 2005 m.m.   

 

5/ Indkomne forslag: Vedtægtsændringer,  

a. Hvis formanden aftræder i utide med mere end 3 mdr. til periodens udløb,  

vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. [12-0-1]  

b. I bestyrelsesarbejdet deltager også foreningens web-master. [13-0-0] 

 

6/ Kontingent: Bidraget til DN-Århus vil for 2006 stige til 50,- [13-0-0] 

 

7/ Budget: Vedtaget [13-0-0] 

 

8/ Formand: Genvalg af Ingerlise Klingenberg [13-0-0] 

 

9/ Kasserer: Vælges kun i lige år 

 

10/ Bestyrelsesmedlemmer:  Bestyrelsesmedlem – Jan F. Jensen [13-0-0] 

     Bestyrelsesmedlem – Jens Christensen [13-0-0] 

 Suppleanter:   1. Suppleant – Ingen kandidater 

      2. Suppleant – Ingen kandidater 

 Bestyrelsen vil snarest træde sammen, for den endelige konstituering. 

 

11/ Revisor:  Genvalg af Maja Skau-Olsen [12-1-0] 

   Suppleant – Ingen kandidater  
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12/ Eventuelt: 

a. Samarbejdsaftalen med DN er nu klar til underskrivelse. 

 

b. Ang. kommunesammenlægningerne bliver de ændringer, som følger deraf først 

tilføjet vedtægterne efter næste generalforsamling i 2006. 

 

c. DN’s formand har forpligtet sig til, løbende at informere lokalforeningens 

formand. Dette skulle afhjælpe tidligere kommunikationsproblemer. 

 

d. DN har ønsket at Jan F. Jensen opstiller på deres kommende generalforsamling 

19 marts, da der bliver en ledig bestyrelsespost. 

Indstillingen er modtaget. 

 

 

Referent - Jan F. Jensen d. 20. februar 2005 i Auning. 

 

 


