
DN-Århus GF d. 4. marts 2006 

1 - Valg af stemmetæller: Carina, da hendes overblik fra tavlen, var bedst. 

2 - Valg af dirigent: Også Carina af samme årsag som punkt 1. Referat Jan. 

3 - Formands beretningen: Ingerlise 

a. Desværre måtte vi lukke vores aktivitet i Auning, grundet for få deltagere, og alt for 

dyrt. 

b. Vejrø, denne tur vil sent blive glemt, af dem som deltog, desværre bliver den nok ikke 

gentaget. 

c. Kommunen ville drosle ned på åbningstiderne i Spanien. I den forbindelse forespurgte 

DNÅ, om det ikke var muligt at overflytte naturist svømningen til forenings regi. Svaret 

var ja, hvis vi var interesseret i at bruge Gellerup. Det var vi. Det har jo vist sig at være 

en god beslutning. 

d. Vi har i Gellerup en sund økonomi og pænt besøgsantal. 

e. Vi har lige tro det eller ej, holdt vores 4 års fødselsdag. 

Det blev fejret med gratis DN svømning og kagemand. 

f. Antallet af medlemmer er allerede det samme som sidste år 126, så der er håb for at 

medlemstallet bliver endnu højere senere på året. 

4 - Regnskab: Peter 

Revisionspåtegning - kun en mindre rettelse, ønskes ”Særskilt regnskab for cafe varer”. 

5 - Rettelser til vedtægter: 

Ændring §1 stk. 3 – Selvstændig forening. 

Ændring §3 stk. 1 – Århus + resten af DK. 

Ændring §3 stk. 3 – Fraflytning, slettes. 

Ændring §3 stk. 4 – DN har rullende medlems år, men DNÅ har et fast kontingent der 

følger kalender året. Alle ændringer blev vedtaget. 

Disse ændringer er først og fremmest en tilpasning til det frie forenings valg, dvs. man 

kan være medlem af flere lokale foreninger hvis man ønsker det. Samt den geografiske 

binding ophører. 

6 - Kontingent: DNÅ kontingent 2006 uændret 50,- 

7 – Budget: Vedtaget, med en opfordring til at finde anvendelse for nogle af spare-

kronerne. 

8 – Formand: ikke på valg. 

9 – Valg af kasser: Peter blev genvalgt 

10 – Valg af 1. bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter: 

Efter et ”benhårdt kampvalg”, og optælling, blev Poul valgt til bestyrelsesposten. 

Til stor glæde for den samlede bestyrelse blev også de 2 suppleant poster besat af 

Børge og Lars. 



11 – Valget af revisor: var meget nemt, det blev til genvalg af Maja på posten. 

Nu manglede vi bare, at vi også kunne finde en revisorsuppleant, og det lykkes, valget 

blev Stig. 

12 – Eventuelt: 

a. Ø-lejr på Vejrø, må droppes, grundet den nye ejers prisniveau på omkring 250.000,- 

uff…. 

Derfor er vi i fuld gang med alternative tilbud, desværre er der pt. intet sikkert endnu, 

men vi arbejder videre, og håber vi finder frem til noget godt, inden sommeren. 

b. Gellerup vil vi forsøge med lidt nye tiltag, vandaerobic og massage. 

c. Andre sommer-aktiviteter undersøges. 

 


