Vedtægter for

Andelsforeningen Bøjden Næs
Naturistforeningen Fyn
§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn er

Andelsforeningen Bøjden Næs
Naturistforeningen Fyn
§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er at give medlemmerne adgang til at praktisere naturisme, og selv eller sammen med
beslægtede sammenslutninger at virke for udbredelsen af naturismens ide samt for oprettelse af naturistområder.
Ved naturisme forstås færden i det fri uden påklædning og uden kønnenes adskillelse.
§ 3. Tilslutning til landsorganisationen
Foreningen er tilsluttet landsorganisationen
Dansk Naturist Union (DNU ) og gennem denne Den Internationale Naturist Federation ( INF / FNI ).

§ 4. Foreningens virksomhed
Stk. 1. På de af foreningens administrerede områder har foreningens medlemmer adgang til at praktisere naturisme,
herunder sport, gymnastik og spil samt sol -, hav - og luftbadning.
Stk. 2. Til fremme og vedligeholdelse af det kammeratlige forhold mellem medlemmerne kan foreningen iværksætte
konkurrencer, sammenkomster, foredrag og andre hensigtsmæssige foranstaltninger.
Stk. 3. Foreningen gør propaganda for naturisme udadtil og er unionen behjælpelig med oprettelse af fribadestrande.

§ 5. Medlemmer
Stk. 1. Medlemskab af foreningen er fortrolig og må ikke offentliggøres uden medlemmets godkendelse.
Stk. 2. Det første år af et medlemskab betragtes som et prøveår, således at et nyligt optaget medlem kan udelukkes af
foreningen efter bestyrelsens beslutning uden kommentarer og uden at den sædvanlige procedure ved eksklusioner tages i
anvendelse. I prøveåret nyder ethvert nyt medlem samme rettigheder og forpligtigelser ( bortset fra § 5, stk. 9 ) som alle
andre medlemmer.
Stk. 3. Optagelse af ordinære medlemmer kan imidlertid standses, når disses antal når et af bestyrelsen fastsat maksimum,
hvorefter personer, der søger optagelse, føres på ekspektanceliste (venteliste).
Stk. 4. Medlemmers børn registreres som juniormedlemmer og er gratis medlemmer indtil de fylder 18 år. Herefter
overgår de automatisk til ordinære medlemmer. Børns venner har samme vilkår.
Stk. 5. Som passive medlemmer kan optages personer eller sammenslutninger, der ønsker at støtte foreningen moralsk og
økonomisk. Passive medlemmer kan ikke benytte foreningens naturistområder og er uden stemmeret på
generalforsamlingen.
Stk. 6. Personer, der er ekskluderet af andre danske naturistforeninger, kan normalt ikke optages som medlemmer.
Stk. 7. Optagelse af medlemmer godkendes af bestyrelsen.
Stk. 8. Lovlig udmeldelse skal ske skriftligt inden den 1. januar

Stk. 9. Finder bestyrelsen, at et medlem bør ekskluderes, træffer den bestemmelse om midlertidig udelukkelse. Sagen
forelægges snarest et æresudvalg, valgt af den ordinære generalforsamling, såfremt den ekskluderede ønsker det.
Stk. 10. Kontingentet forfalder den 1. januar og skal være betalt senest den 1. februar. Er kontingentet ikke betalt den 1.
marts, bliver medlemmet slettet.
Ønsker et medlem efter sletning at genindtræde som medlem, kan genindtræden gøres afhængig af berigtigelse af restancen.
Fast plads + tilslutning skal være betalt senest den 15. Marts. I tilfælde af sygdom eller lignende kan træffes aftale med
kassereren.
Stk. 11. Ved udvælgelse af fast plads har man ret til den plads, man havde året før. Dog i tilfælde af, at nyt telt/campingvogn
afviger væsentligt i størrelse fra det, man havde ved udvælgelsen, kan bestyrelsen anvise en anden plads.
Fastliggere har ret til et års orlov fra sin faste plads.
Hvis den, der har orlov, ikke kommer tilbage, har fastliggeren, der har boet på orlovspladsen, ret til at beholde den.
Fastliggere har lov til indbyrdes at bytte pladser.
Fastliggere har førsteret til efter anciennitet at skifte til en ledig fastplads.
Ledige fastpladser fordeles efter venteliste.

§ 6. Gæster
Stk. 1. Bestyrelsen kan på foreningens vegne indbyde gæster, såvel til foreningens områder som til dennes arrangementer
andetsteds.
Stk. 2. Foreningens medlemmer kan under ansvar overfor bestyrelsen indbyde private gæster til at dyrke naturisme på
foreningens område, dag eller weekend, mod betaling af gæstebesøgsafgift.
Gæstebesøg af ikke naturister er tilladt efter kl. 18., uden afgift. Overnatning er tilladt.
mod betaling
Stk. 3. Bestyrelsen bestemmer, hvorvidt og under hvilke betingelser medlemmer af andre danske eller udenlandske
naturistforeninger kan benytte foreningens områder. Den påser, at antallet af sådanne gæster ikke på noget tidspunkt
udelukker, at foreningens ordinære medlemmer kan finde plads på områderne.

§ 7. Foreningens økonomi
Stk. 1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2. Senest den 15. februar skal regnskabet ligge klar til revision.
Stk. 3. Den årlige ordinære generalforsamling fastsætter årets medlemskontingent for ordinære medlemmer og for passive
medlemmer.
Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningens økonomi efter sunde, økonomiske retningslinier. Køb, salg eller anden økonomisk
disposition over fast ejendom kan kun finde sted efter generalforsamlingsbeslutning.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter takster og afgifter for foreningens egne medlemmer og medlemmer af andre danske og
udenlandske naturistforeninger samt for gæster for benyttelse af foreningens områder.
Stk. 6. Såfremt et arrangement medfører udgifter for foreningen, kan bestyrelsen fastsætte deltagerpriser for medlemmer
og gæster.
Stk. 7. Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtigelser, for
hvilke foreningen alene hæfter. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af
nogen art.
Stk. 8. Bestyrelsen fører regnskab over foreningens ejendele og forsikrer dem mod brand, indbrudstyveri og vandskade.
Stk. 9. Kassereren er ansvarlig for foreningens kassebeholdning og afholder foreningens udgifter efter bestyrelsens
anvisning.
Stk. 10. Ved eventuel kassererskift i løbet af regnskabsåret afsluttes og revideres foreningens regnskab. Udleveret
regnskabsmateriale afleveres til foreningen. Der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som vælger ny kasserer.

Stk. 11. Såfremt foreningen opløses, jfr. § 10, træffer den herom besluttende generalforsamling ved simpel stemmeflerhed
bestemmelse om afvikling af foreningens passiver samt fremtidigt tilhørsforhold for foreningens aktiver og øvrige ejendele.
Stk. 12. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer for 2 år. Revisorerne afgår på skift hvert andet år.

§ 8. Foreningens bestyrelse
Stk. 1. Foreningen ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse bestående af 5 medlemmer, hvor så vidt muligt begge køn
er repræsenteret. Formanden og kassereren vælges direkte af og på generalforsamlingen. Valget gælder for 2 år ad gangen.
Det tilstræbes at formand og kasserer ikke afgår samme år. Genvalg kan finde sted.
Stk. 2. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter for 2 år ad gangen, der afgår skiftevis hvert andet år. Den, der har siddet
længst, er 1. suppleant.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig ved blandt sine medlemmer at vælge næstformand og sekretær.
Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden eller næstformanden og mindst 2 af de øvrige
bestyrelsesmedlemmer er tilstede.
Ved stemmelighed er formandens, henholdsvis næstformandens stemme afgørende.

Stk. 5. Bestyrelsessuppleanter deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for driften af foreningens områder, hvor den sørger for overholdelse af naturismens
uskrevne love. Den fastsætter fornødne regler for sikkerhed, vedligeholdelse, badning, camping, spil og anden idræt,
fotografering og anvendelse af NF-Fyn`s ejendele m. m.
Stk. 7. Bestyrelsen ansætter og afskediger fornøden lønnet eller ulønnet medhjælp.
Stk. 8. Til løsning af særlige opgaver kan bestyrelsen eller generalforsamlingen nedsætte udvalg.
Stk. 9. Bestyrelsen forestår foreningens propaganda, og bestyrelsesmedlemmerne må derfor være indforstået med, at deres
navne i givet fald ikke kan hemmeligholdes for offentligheden.
Stk. 10. Bestyrelsen skal føre en forhandlingsprotokol og deri indføre, hvad der forhandles om på bestyrelsesmøderne og
de afgørelser, der træffes. Et mindretal kan forlange en fremstilling af sit standpunkt tilført forhandlingsprotokollen. Efter
hvert bestyrelsesmøde underskrives forhandlingsprotokollen af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Forhandlingsprotokollen skal på forlangende oplæses på generalforsamlingen.

§ 9 . Generalforsamlinger
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der kan være ordinær eller ekstraordinær.
Stk. 2. Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned.
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen ønsker det og skal afholdes, når 1/4 af de ordinære
medlemmer stiller skriftligt krav til bestyrelsen herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde
skal generalforsamlingen afholdes inden 1 måned efter kravets fremsættelse.
Stk. 4. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen senest 15/4. Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen fremsendes til bestyrelsen senest den 1/5. Endelig dagsorden og bestyrelsens forslag til ny bestyrelse
og suppleanter samt indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling.
Stk. 5. Med undtagelse af generalforsamlinger, der skal træffe beslutning om foreningens opløsning, jf. §.10, er enhver
vedtægtsmæssig indkaldt generalforsamling beslutningsdygtig.
Stk. 6. Stemmeret på generalforsamlingen kan kun udføres af ordinære medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.

Medlemmer, som ikke deltager i generalforsamling, kan ved skriftlig fuldmagt, godkendt af bestyrelsen, overlade til et andet
medlem ,som møder, at udøve deres stemmeret. Dog kan intet medlem afgive mere end 4 stemmer.
Stk. 7. Dagsorden for den årlige ordinære generalforsamling skal bl. a. omfatte følgende punkter.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning.
Orientering vedrørende DNU ved formanden .
Kassereren aflægger revideret regnskab
Indkomne forslag .
Valg af formand eller kasserer .
Valg af bestyrelse og suppleanter.
Valg af medlem til æresudvalg.
Valg af revisor.
Fastsættelse af det kommende års medlemskontingent .
Eventuelt.

Stk. 9.
På generalforsamlingen vælges et æresudvalg, som træffer afgørelse i de i § 5, stk. 9, nævnte sager.
Æresudvalget består af 3 medlemmer valgt for 3 år samt en suppleant. Bestyrelsesmedlemmer og deres pårørende kan ikke
være medlemmer af æresudvalget.
På skift er et medlem af æresudvalget samt suppleanten på valg hvert år. Såfremt det er muligt, vælges mindst et medlem til
æresudvalget blandt fastliggere på pladsen.
Stk. 10.
Formanden repræsenterer foreningen i DNU.
§ 10. Foreningens opløsning
Stk. 1 . Foreningens opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen, når sagen er optaget som et særligt punkt på
dagsordenen.
Stk. 2 . En ordinær generalforsamling kan kun træffe beslutning om foreningens opløsning, når mindst 2/3 af medlemmerne
er repræsenteret ved afstemningen, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er herfor. Er forsamlingen ikke
beslutningsdygtig, afholdes en ny generalforsamling inden 2 uger, og denne træffer afgørelsen med 2/3 majoritet.

Seneste ændringer vedtaget den 21 maj 2022.

