VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN LIL LEBÆLT
§1. Foreningens Navn og Hjemsted.
Foreningens navn er:
Naturistforeningen Lillebælt, og dens hjemsted
er Middelfart Kommune
§2. Foreningens Formål.
2.1 Foreningens formål er at eje og drive arealet
Fjordvej 74, Svinø, som naturistområde.
2.2 På arealet forventes medlemmer og gæster at
praktisere naturisme.
Naturisme er en livsstil i harmoni med naturen,
karakteriseret ved nøgenhed i samvær med andre med henblik på øget selvrespekt, respekt for
andre og for miljøet
2.3 Det forventes, at medlemmerne deltager aktivt
- efter evne - i foreningsområdets opbygning og
vedligeholdelse.
§3. Tilslutning til Landsorganisation
Foreningen er tilsluttet Dansk Naturist Union
(DNU).
§4. Foreningens medlemmer
4.1 Medlemmer optages af foreningens
bestyrelse.
4.2 Optagelse som medlem bør normalt først ske efter besøg på pladsen med mulighed for at dyrke
naturismen. Det første års medlemskab er prøvetid.
4.3 Medlemmers børn under 18 år er omfattet af
forældrenes medlemskab. Efter det fyldte 18. år
optages de som selvstændige medlemmer. Første års medlemskab er gratis.
4.4 Fast plads kræver medlemskab.
4.5 Medlemsfortegnelsen er kun tilgængelig for bestyrelsen, og af denne bemyndigede personer,
og må ikke gøres til genstand for kommerciel
udnyttelse.
4.6 Personer, der er ekskluderet af en
anden naturistforening kan normalt ikke optages som medlemmer.

4.7 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis der
har været tale om usømmelig adfærd, modarbejdelse af foreningens formål eller på anden
måde skade af foreningen eller medlemmerne i
deres egenskab af naturister. Medlemmet skal
forinden gives mulighed for at forsvare sig overfor bestyrelsen.
4.8 Medlemmerne betaler et årskontingent, som
udsendes på mail. Det er medlemmets pligt at
sørge for, at foreningen altid har den rette mailadresse. Kontingentet fastsættes hvert år på
den ordinære generalforsamling. Kontingentet
forfalder den 1. februar. Restance udover 1.
marts påhviler et rykkergebyr. Restance udover
1. april medfører sletning.
4.9 Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til
foreningens sekretær eller kasserer.
§5. Generalforsamlingen
5.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som kan være ordinær eller ekstraordinær. Generalforsamlinger afholdes principielt for lukkede døre.
5.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i
perioden 01. februar – 15. marts.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når
bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 1/4 af
medlemmerne fremsætter skriftlig begæring
herom bilagt en begrundet dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes
senest 4 uger efter fremsat begæring og er beslutningsdygtig, når alle underskriverne, dog under hensyn til force majeure, er til stede.
5.3 En generalforsamling – ordinær eller ekstraordinær – indkaldes pr. mail af bestyrelsen med angivelse af en dagsorden med mindst 14 dages
varsel. Det påhviler medlemmerne selv at sørge
for, at bestyrelsen har den rigtige mailadresse.
Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen til
den ordinære generalforsamling og dens forretningsorden, skal være foreningens sekretær i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

5.4 Et uddrag af regnskabet vedlægges indkaldelsen
til ordinær generalforsamling med oplysning
om, hvor årsregnskabet er tilgængeligt.

har givet bestyrelsen skriftligt tilsagn om villige
til valg.
Medlemmer på prøve er ikke valgbare.

5.5 Den ordinære generalforsamlings dagsorden
skal indeholde følgende punkter:

5.10 Stemmeret på generalforsamlinger har medlemmer, der har betalt kontingent.
Medlemmer kan udøve deres stemme ved fuldmagt. Intet medlem kan afgive mere end 1
stemme ved fuldmagt.

a. Vedtagelse af forretningsorden.
b. Valg af dirigent.
c. Godkendelse af dagsorden.
d. Bestyrelsens beretning.
e. Kassereren forelægger det reviderede
regnskab.
f. Kassereren forelægger budget.
g. Behandling af indkomne forslag.
h. Fastlæggelse af næste års kontingent og
pladsleje.
i. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter.
J. Eventuelt.
5.6 En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer, jf. dog §5.7, §8 og §9.1.
5.7 Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Alle personvalg afgøres ved skriftlig
afstemning, hvis blot ét medlem ønsker det.
Ændring af foreningens vedtægter kræver dog
et flertal 2/3 af de afgivne stemmer, som samtidig skal udgøre mindst 1/4 af medlemmerne.
5.8 Til bestyrelsen vælges min. 5 medlemmer for 2
år ad gangen. På ulige årstal vælges en formand
og to bestyrelsesmedlemmer, på lige årstal vælges to bestyrelsesmedlemmer. Flere medlemmer af samme familie kan ikke samtidig sidde i
bestyrelsen.
Der vælges to bestyrelses-suppleanter for 2 år
ad gangen. De afgår skiftevis hvert andet år.
Der vælges to revisorer og 1 revisor-suppleant,
alle for ét år.
5.9 Valgbare er medlemmer med fast bopæl i Danmark, som er til stede og villige til at lade sig
vælge. Endvidere fraværende medlemmer, som

5.11 Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
§6. Foreningens Bestyrelse
6.1 Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter
generalforsamlingen med en næstformand, en
sekretær og en kasserer.
6.2 Bestyrelsen leder foreningens økonomi på den
for foreningen mest fordelagtige måde og er ansvarlig for driften af foreningen og dens ejendom.
6.3 Bestyrelsen kan antage medhjælp efter behov
og uddelegere opgaver. Til løsning af særlige opgaver kan der nedsættes udvalg.
6.4 De enkelte bestyrelsesmedlemmers opgaver og
ansvarsfordeling defineres og bekendtgøres.
Medlemmerne kan skriftligt stille forslag til bestyrelsesmøders dagsorden. Referater (dog
uden personspørgsmål) fra generalforsamlinger
og bestyrelsesmøder, bekendtgøres på foreningens hjemmeside og ved opslag på Svinø.
6.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3
bestyrelsesmedlemmer inkl. formand eller næstformand er til stede, og alle tre er enige. Ved
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§7. Foreningens økonomi, tegning og hæftelse.
7.1 Grundlaget for foreningens økonomi er medlemmernes kontingent samt overnatningsgebyrer.
Yderligere indtægter ved gæstebesøg.
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7.2 Forening tegnes i økonomisk forpligtende anliggender af formanden, sekretæren og kassereren.
7.3 Foreningen hæfter med sin ejendom på Svinø,
med påstående bygninger, for al gæld. Foreningens medlemmer hæfter ikke personlig for foreningens gæld.

Revideret ifølge generalforsamlinger...
20-11-2005
25-11-2007
20-11-2011
23-11-2014
05-03-2016
11-03-2017
17-10-2021 (pkt. 4.1 og 5.5)

Naturistforeningen Lillebælt
Fjordvej 74, Svinø
5500 Middelfart
Tlf. 64 40 33 59

7.4 Foreningens regnskabsår går fra 01.01. til 31.12.
Revisionen skal være afsluttet senest den 1. februar.
7.5 Der føres regnskab over foreningens ejendele.
Foreningen skal være forsikret mod ansvar,
brand, tyveri, vand og stormskader, min. i.h.t.
gældende lovgivning.
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§8. Optagelse af lån
Generalforsamling kan bemyndige bestyrelsen til
at optage lån, dersom 2/3 af de fremmødte, som
dog skal udgøre mindst 1/3 af foreningens medlemmer, stemme for det.
Låntagningen forrentes og afdrages gennem foreningens driftsregnskab.
§9. Forenings opløsning
9.1 Beslutning om foreningens opløsning kræver, at
2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer for forslaget.
9.2 Den opløsende generalforsamling træffer beslutning om anvendelse af foreningens ejendom og
om anvendelse af evt. formue.
Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 03-11-1996.
Nærværende vedtægter afløser tidligere protokollater og vedtægter af februar 1992 med senere ændringer:

Gældende fra 03-11-1996
med efterfølgende revisioner:
20-11-2005
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