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Standardsamarbejdsaftale mellem Danske Naturister (DN) og DN lokalforeningerne

Nedenstående standardsamarbejdsaftale er udfærdiget i er samarbejde mellem landsforeningen for 
Danske Naturister og lokalforeningerne i Danske Naturister. Den har været sendt i høring hos 
lokalforeningerne og er efterfølgende vedtaget af bestyrelsen for Danske Naturister. Aftalen er 
præsenteret for generalforsamlingen i danske naturister i marts 2014, hvor generalforsamlingen tog 
aftalen til efterretning. 

Standardsamarbejdsaftalen danner derefter grundlag for en ny generation af samarbejdsaftaler 
mellem landsforeningen og lokalforeningerne. Såfremt landsforeningen og en lokalforeningen er 
enige herom kan de foretage afvigelse af teksten i standardsamarbejdsaftalen. 
Standardsamarbejdsaftalen kan også bruges som udgangspunkt for samarbejdsaftaler mellem 
landsforeningen og andre naturistforeninger, der ikke er lokalforeninger og andre 
samarbejdspartnere, organisationer og interessegrupper.

Standardsamarbejdsaftale mellem Danske Naturister og Lokalforening

Parter:
Danske Naturister (landsforeningen) – benævnt DN eller landsforeningen
Lokalforening i Danske Naturister – benævnt lokalforeningen

§ 1. Formål

Stk. 1. Overordnet formål
Denne samarbejdsaftale regulerer samarbejdet mellem Landsforeningen og lokalforeningen.

Stk. 2. Opgavefordelingen
Arbejdet for at fremme naturismen i Danmark sker mest hensigtsmæssigt gennem en landsforening, 
lokalforeninger og andre ikke-geografisk definerede naturistforeninger. Landsforeningens 
hovedopgaver er

- At udvikle og gennemføre en overordnet strategi for udvikling og udbredelse af naturisme i 
Danmark

- at varetage naturismens interesser på landsplan og på internationalt niveau
- at arbejde for at der oprettes så mange lokalforeninger, at der er en passende dækning af 

lokalforeninger i Danmark
- at understøtte lokalforeningernes arbejde
- at varetage de funktioner, som det økonomisk og praktisk er mest hensigtsmæssigt at samle 

et sted som f.eks. kontingentopkrævning, drift af hjemmeside, kontinuerlig information til 
medlemmerne

- generel pressekontakt
Lokalforeningernes hovedopgaver er:
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- at være naturismens ansigt i et lokalområde
- at gennemføre naturistaktiviteter i et lokalområde
- at understøtte interesse i landsforeningens arbejde hos lokalforeningens medlemmer

De ikke-geografisk definerede naturistorganisationer har typisk deres hovedformål med at 
gennemføre en bestemt type af aktiviteter.

Stk. 3. Lokalforeningernes status
Lokalforeningerne er juridisk selvstændige personer, hvilket giver dem mulighed for selvstændigt at 
gennemføre aktiviteter, herunder at have en selvstændig økonomi. Lokalforeningerne arbejder inden 
for de overordnede rammer, der fastlægges af landsforeningen. Lokalforeningernes medlemmer har 
som individuelle medlemmer af landsforeningen gennem dennes generalforsamlingen indflydelse 
på landsforeningen.  

Stk. 4. Naturismens værdigrundlag
Samarbejdet finder sted med udgangspunkt af de værdier for naturismen som fremgår af 
Landsforeningens vedtægter og landsforeningens værdigrundlag. Her lægges vægt på værdier som, 
at naturisme grundlæggende handler om frihed, lighed i forskellighed, fællesskab mellem 
mennesker og nærhed til naturen. Det er grundlæggende synspunkter, at naturismen udvikles bedst 
gennem åbenhed over for det øvrige samfund og en anerkendelse af, at der er mange forskellige 
måder at være naturist på. Det er vigtigt med naturistorganisationer for at fastholde muligheden for 
at være naturist. Naturismen er en international bevægelse, der går på tværs af landegrænserne.

§ 2. Informationsudveksling

Stk. 1. Informationsudveksling mellem landsorganisation og lokalforeninger
DN og lokalforeningen holder hinanden orienteret om deres aktiviteter gennem 

- at sende indkaldelser til generalforsamling med medfølgende materiale herunder regnskab 
og budget til den anden part

- at oplyse om hvor bestyrelsesreferater bliver lagt, og udsende besked når et nyt referat bliver 
lagt på nettet

- at oplyse hinanden om andre væsentlige planer

Stk. 2. Informationsudveksling mellem lokalforeningerne
Lokalforeningen orienterer andre lokalforeninger om planer og aktiviteter, der kan være af interesse 
for dem. Tidspunkter for større aktiviteter koordineres mellem foreningerne henholdsvis øst og vest 
for Storebælt.

§ 3. Medlemmer

Stk. 1. Fælles medlemsbase
Lokalforeningernes medlemmer er også direkte medlemmer af landsforeningen. De kan også være 
medlemmer af andre lokalforeninger. Landsforeningen kan have medlemmer, der ikke er 
medlemmer af nogen lokalforening. Dette betyder, at der er behov for et tæt samarbejde omkring 
medlemsadministrationen mellem landsforeningen og lokalforeningerne. Ved 
indmeldelsesblanketten på hjemmesiden oplyses nytilmeldte medlemmer om, at de har mulighed for 
også at være medlem af en eller flere lokalforeninger.

Stk. 2. Ansvarsfordeling i forbindelse med medlemsregistrering



Landsforeningen har det overordnede ansvar for medlemsregistrering, ajourføring af 
medlemsregistre og opkrævning af medlemskontingent. Lokalforeningerne har adgang til 
oplysninger om deres egne medlemmer, og medlemmer, der bor i deres område.

Stk. 3. Opfølgning på medlemmer i kontingentrestance
Den medlemsansvarlige for landsforeningen udsender lister til de respektive lokalforeninger over 
medlemmer, der ikke er udmeldte men som ikke har betalt deres kontingent senest 3 måneder efter 
kontingentet skulle være betalt. Lokalforeningerne tager derefter kontakt med medlemmerne for at 
høre om hvorfor de ikke har betalt deres kontingent.

Stk. 4. Eksklusionssager
Eksklusionssager håndteres i samarbejde mellem landsforeningen og den/de lokalforeninger, hvor 
den pågældende er medlem. Landsforeningen har procesansvaret i eksklusionssager, herunder 
sikrer, at der forligger et oplyst beslutningsgrundlag og at der sker høring af den/de person(er) sagen 
omhandler. Landsforening træffer beslutning om eksklusion, men beslutning sker efter drøftelse 
med lokalforening. Gennemførelse af eksklusion forudsætter at både landsforeningens bestyrelse og 
lokalforeningens bestyrelse er enige heri. Behandling af sådanne sager sker med diskretion og med 
tavshedspligt fra bestyrelsernes side.

§ 4. DN-Land understøtter lokalforeningerne

Stk. 1. IT og Hjemmeside
DN Land giver på sin hjemmeside plads til at lokalforeningen kan fortælle om sig selv og om sine 
aktiviteter. DN tilbyder vederlagsfrit webhotel for lokalforeningens hjemmeside. DN yder teknisk 
assistance til drift af hjemmesiden. Lokalforeningen udpeger en webmaster, der har ansvaret for 
drift, vedligeholdelse og indhold på lokalforeningens hjemmeside. Lokalforeningen giver 
oplysninger på hjemmesiden om sammensætningen af sin bestyrelse og om hvem der er 
kontaktperson i forhold til medlemmer, presse og andre. I tilfælde af driftsforstyrelser orienterer DN 
hurtigst muligt lokalforeningens webmaster. DN tilbyder at oprette e-mailadresser til brug for 
lokalforeningen. DN tilbyder at oprette en frit tilgængelig mailingliste til brug for personer i 
lokalforeningens område.

Stk. 2. Foreningskontingent
DN opkræver lokalforeningens kontingent af dens medlemmer, og afregner månedsvis med 
lokalforeningen. Lokalforeningen har adgang til DNs medlemsbase for så vidt angår foreningens 
medlemmer. I sager om kontingentrestance, udmeldelser og eksklusion holder de 
medlemsansvarlige i de to organisationer tæt kontakt.

Stk. 3. Web-shop
Landsforeningen driver en Web-shop, hvor lokalforeningen kan sælge billetter og andre produkter. 
Landsforeningen fastsætter vilkårene for at bruge webshoppen..

Stk. 4. Nyhedsbreve
Landsforeningen udgiver et elektronisk nyhedsbrev, som sendes til alle foreningens medlemmer. 
Lokalforeningen kan få omtale af sine arrangementer i dette nyhedsbrev. 

Stk. 5. Mødestruktur



Landsforeningen afholder hvert efterår et møde med repræsentanter for lokalforeningerne. 
Lokalforeningerne er med til at fastlægge dagsordnen. 
Landsforeningen afholder i forbindelse med landsforeningens generalforsamling en række 
workshops, som bl.a. har til hensigt at understøtte driften af lokalforeningerne. Yderligere møder 
aftales efter behov.

Stk. 5. Dirigent til lokalforeningens generalforsamlinger
Landsforeningen tilbyder i det omfang det er praktisk muligt at stille med dirigent til 
lokalforeningens generalforsamling. 

Stk. 6. Økonomisk støtte til større arrangementer
Lokalforeningerne kan søge om økonomisk støtte hos landsforeningen til større arrangementer. 
Landsforeningen vil i sin behandling af ansøgningen lægge vægt på, hvor nyskabende 
arrangementet er, hvilken fokusering det giver for naturismen i den bredere offentlighed, 
oglokalforeningens mulighed for selv at bære udgiften herunder landsforeningens aktuelle økonomi. 
I særlige situationer kan landsforeningen undersøge om der er mulighed for at søge støtte i andre 
naturistforeninger eller fonde til aktiviteten. 

Stk. 7. Mulighed for tilkøb af administrative ydelser
Det er muligt for lokalforeningen at foretage tilkøb af administrative ydelser hos landsforeningen 
f.eks. omkring regnskabsføring. De nærmere vilkår fastlægges i en forhandling mellem de to 
organisationer.

Stk. 8. Støtte til nystartede lokalforeninger
Landsforeningen yder støtte til nystartede lokalforeninger, både gennem råd og vejledning, og ved 
at der fastsættes et opstartstilskud til den nye lokalforening.

§ 5. Lokalforeningernes forpligtelser 

Stk. 1. Lokalforeningens rolle
Lokalforeningen er landsforeningens aktive ansigt i lokalsamfundet. Som sådant arbejder 
lokalforeningen for at udbrede naturismen gennem oplysning, afholdelse af naturistarrangementer, 
etc. Lokalforeningen har den tætte kontakt til landsforeningens medlemmer i lokalområdet, og har 
mulighed for at gennemføre de arrangementer, som medlemmerne udtrykker interesse for.  
Lokalforeningerne følger de overordnede retningslinjer, der lægges af landsforeningens 
generalforsamling og bestyrelse. Lokalforeningen tager stilling til, hvordan disse retningslinjer 
bedst kan anvendes i deres lokalområde.

Stk. 2. Oplysning om naturismen
Lokalforeningen har en forpligtelse til at gennemføre en oplysningsindsats om naturismen, der er 
rettet mod lokalområdet. Herunder kan det være hensigtsmæssigt at samarbejde med andre lokale 
parter, når man kan finde fælles interesseområder. Lokalforeningen udpeger en presseansvarlig.

Stk. 3. Holde åbne arrangementer
Lokalforeningen har en forpligtelse til at holde sine almindelige arrangementer åbne over for 
landsforeningens medlemmer og medlemmer af INF. Lokalforeningen bør arbejde for, at 
foreningens almindelige arrangementer i videst mulige omfang også er åbne for den brede 
offentlighed.



Stk. 4. Rabataftaler
Lokalforeningen er forpligtet til at følge de generelle rabataftaler som landsforeningen indgår med 
andre organisationer. Landsforeningen gennemfører en høring af lokalforeningerne inden 
rabataftaler indgås.

Stk. 5. Deltagelse i landsforeningens arbejde
Lokalforeningen bør deltage aktivt i landsforeningens arbejde, f.eks. ved at opfordre medlemmer til 
at deltage i landsforeningens generalforsamling, ved at deltage i det årlige møde mellem 
landsforeningen og lokalforeningerne, og ved at indgå i landsforeningens arbejdsgrupper og 
debatter.

§ 6. Gyldighed
Denne samarbejdsaftale er gyldig fra underskrivelse af begge parters bestyrelser indtil gyldig 
opsigelse fra én af parterne har fundet sted.

§ 7. Ændring af samarbejdsaftalen
Ændringer i denne aftale er først gyldige efter godkendelse af begge parter.

§ 8. Opsigelse af samarbejdsaftalen

Stk. 1. Opsigelsesvarsel
Denne samarbejdsaftale kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til den 1. i en måned.

Stk. 2. Konsekvenser af opsigelse
Ved samarbejdsaftalen opsigelse bortfalder begge parters rettigheder og forpligtelser. Dette 
indbefatter bl.a. landsforeningens ydelser til lokalforeningen og lokalforeningens brug af DNs navn 
i sit eget navn, skriftligt materiale, web-adresser og e-mailadresser.

For Danske Naturister Lokalforening

Sted: Dato: Underskrift

___________________________________________________________

For Danske Naturister (Landsorganisationen)

Sted: Dato: Underskrift

____________________________________________________________


