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 Ansøger #1: 

Stilling: 

Adresse: 

Postnr.:  By: 

Kontakt: 

Fødselsdag (dd/mm/åååå): 

Fødested: 

E-mail:  Telefonnr.:  

Til brug i INF-medlemskortet skal der medsendes vellignende pasfotos i størrelsen 3,5 x 4,5 cm. 

Undertegnede ansøger herved om medlemskab i Naturistforeningen Lillebælt (NFL). Vi erklærer på tro og love, at vi 

aldrig har været i konflikt med straffelovens kap. 24, §§ 216-236 om forbrydelser mod kønssædeligheden. Vi er 

indforståede med, at det første års medlemskab er at betragte som et prøveår, og vi er indforstået med, at 

medlemskabet i denne periode når som helst kan opsiges af bestyrelsen. Vi er gjort bekendt med foreningens vedtægter 

og ordensregler, og at medlemmerne (efter evne) står for arealets udbygning og vedligehold. Medlemskabet er først 

effektivt, når ansøgningen er godkendt af foreningens bestyrelse – som regel efter flere besøg på pladsen – og når 

kontingentet er betalt. 

Persondata: NFL opbevarer ovenstående persondata i op til 5 år efter medlemsskabets ophør, hvorefter data 

destrueres. Persondata opbevares på papir i en sikkerhedsboks, som kun foreningens kasserer har adgang til.  NFL må 

kontakte medlemmerne via de anførte adresser og numre. Persondata udnyttes aldrig commercielt og videregives aldrig 

til 3. part. Medlemmer kan til enhver tid bede om at få egne persondata slettet, hvorefter medlemsskabet vil ophøre. 

Sted:________________________      Dato (dd/mm/åååå): ____/____/_________ 

 
Underskrifter: _______________________    ____________________________  

OPTAGELSESBLANKET (Juni 2018) 

Navn: 

       /       / 

 Ansøger #2: 

Stilling: 

Navn: 

Adresse: 

       /       / 
Fødselsdag (dd/mm/åååå): 

Fødested: 

Postnr.:  

Telefonnr.:  Kontakt: 

By: 

E-mail:  

 Børn under 18 år, som ønskes omfattet af medlemskabet:  

Navn #1: 

Navn #2: 

Navn #3: 

Fødselsår:  

Fødselsår:  

Fødselsår:  

Har I tidligere været medlemmer i en naturistforening?   Nej  -    Ja, hvilken? 

 NFL’s noteringer:  

Ansøgning modtaget:____/____/______  Ansøgning afslået:    

Ansøgning behandlet:____/____/______ Ansøgning godkendt:         Medlemsnr.:___________-____________ 

 
Underskrifter: 

mailto:info@naturisme.dk
http://www.naturisme.dk/

