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Samarbejdsaftaler
Forud for mødet var de eksisterende samarbejdsaftaler blevet rundsendt til bestyrelsen mhp. en drøftelse
af en eventuel standardisering. Bl.a. blev værdigrundlag og rabatordninger diskuteret. Under de kommende
besøg hos lokalforeningerne vil samarbejdsaftalerne indgå som et fast punkt på dagsordenen.
DN Fyns samarbejdsaftale henviser som den eneste til DN Lands vedtægter omkring lokalforeninger.
Standardsamarbejdsaftalen omtaler månedlig afregning af kontingent fra DN Land til lokalforeningerne. Det
sker dog reelt kun halvårligt. I forbindelse med en opdatering af aftalerne skal dette ændres.
Mailinglister tilbydes iflg. aftalen, men vores systemer faciliterer vist ikke dette. Dette vil blive undersøgt.

Afsluttende revision af forretningsordenen
§2 Stk. 5 – vedr. betaling til frivillige uden for bestyrelsen: Der fastsættes ingen størrelse for aflønning af
eksternt, frivilligt arbejde i forretningsordenen, men beløbet skal stå i et rimeligt forhold til opgavens
omfang.
Forretningsordenen foreskriver, at kassereren til hvert møde laver en omfattende medlemsstatistik på
alder, køn, bopæl mv. Det er let at udtrække køn, men det andet er ret besværligt. Alder og bopæl slettes.
Kan der ansøges om underskudsgaranti til samme arrangement flere gange? Ja, forbuddet blev fjernet på
sidste møde da det var uhensigtsmæssigt.

Ansøgningsskema til aktivitetspuljen
Det blev drøftet, om kun lokalforeninger og aktivgrupper kan søge midler fra aktivitetspuljen. Skal
enkeltmedlemmer også kunne søge midler?
Det blev valgt at rette vejledningsteksten til ansøger-feltet, så også enkeltpersoner kan fremgå som
ansøger.

Misbrug af DN’s navn
Vi har kontaktet Patent- og Varemærkestyrelsen for at undersøge muligheden for at beskytte foreningens
navn og logo mod misbrug. Prisen lyder på kr. 2.000 for en periode på 10 år. Behandlingstiden for
ansøgninger er ca. 8-12 uger. Beskyttelsen træder i kraft fra det øjeblik, styrelsen har modtaget betalingen.

Sandsynligheden for, at ansøgningen bliver godkendt, er størst, hvis navn og logo registreres samtidig.
Der var enighed om at indsende en ansøgning.

Beachflag
En lokalforening har forespurgt på, om det er muligt at få anden tekst på beachflaget end udmeldt af
bestyrelsen. For hver ny opsætning vil det koste kr. 500 ekstra. Det blev drøftet, hvorvidt lokalforeningerne
skulle tillades egne opsætninger mod, at de betaler merprisen. Vi holder dog fast i ens flag. Det er en gave,
som modtageren frivilligt kan tage imod eller lade være. Hvis vi tillader specielle opsætninger, risikerer vi,
at teksten ”Danske Naturister” nedtones, og dermed forsvinder en del af reklameværdien for DN ved
gaven.
Ved specielle opsætninger kan lokalforeningerne selv kontakte producenten og lave en bestilling.

Besøg hos lokalforeninger
Vi har udset os DN Nord som første sted på vores besøgsrunde og drøfter pt. mulige datoer for besøget.
Corona kan måske sætte en bremse på besøgene, men vi skriver rundt til resten af lokalforeningerne, at vi
påtænker at besøge dem, når corona-situationen tillader det.

Eventuelt
Er mailadresserne til lokalforeningernes bestyrelser opdateret? Da lokalhjemmesiderne ikke nødvendigvis
er opdateret, og lokalforeningerne ikke altid giver besked om ændringer i lokalbestyrelserne, så kan der
være fejl i mailsystemet. Så foreløbigt vil henvendelser til en lokalforening kun tilgå de to personer, der står
registreret som formand og kasserer.
Når der udsendes nyhedsbreve, kommer der stadig en del mails retur, da mailadresserne ikke længere er
aktive. Det er vigtigt, at lokalforeningerne tager kontakt til disse medlemmer og får mailadresserne rettet.
Det er især vigtigt, da vi nu er overgået til digitale medlemskort, der sendes via mail.
16 medlemmer har været inde og prøve at hente deres e-medlemskort.
Vi har kun 12 af de gamle fortrykte medlemskort tilbage. Derefter har vi kun blanke medlemskort. Der skal
mindst bestilles 1.200 stk., så dette vil blive forsøgt undgået. Vi har porto til gode hos PostNord, som vi kan
få udbetalt, da vi nu ikke kommer til at bruge dem, eftersom vi med de digitale medlemskort ikke længere
sender samme mængde post.
Der gøres klar til at opkræve kontingentet for 2021 den 15. dec. 2020.

Næste møde: 20. november kl. 19.30 på Zoom.

