
Ansøgningskema om medlemskab 
af Naturistforeningen Jylland. 
 

Naturistforeningen Jylland | Kystvejen 258 Kysing | DK8300 Odder | info@nfj.dk | www.nfj.dk 
 

Navn: Født: 
Adresse: 
Postnr. Og By: 
Tlf.: Email: 
  
Har du tidligere været medlem af NFJ? Ja☐ Nej ☐ Hvis ja, hvad er årsagen til udmeldelse? 
 
 

 

Navn: Født: 
Adresse: 
Postnr. Og By: 
Tlf.:  Email:  
  
Har du tidligere været medlem af NFJ? Ja☐ Nej ☐ Hvis ja, hvad er årsagen til udmeldelse? 
  
 

 

Yderlige oplysninger (fx hvor længe er i kommet på campingpladsen, kender i nogle af de øvrige campister): 

 
 

Der kan angives flere oplysninger på bagsiden. 

Bestyrelsen vil hurtigst muligt vende tilbage vedr. et evt. medlemskab af Naturistforeningen Jylland. 
Skønner bestyrelsen imidlertid at et medlemskab ikke kan finde sted, vil der blive givet besked med 
begrundelsen for dette. 

Husk at få love og vedtægter udleveret (udsendes sammen med velkomstbrevet) læst, så du er bekendt 
med rettigheder og forpligtigelser (naturisme bl.a.) vedr. medlemskabet af Naturistforeningen Jylland. 

Hvem kan optages? 
Som medlemmer optages kun naturister. Som medlemmer kan optages personer, der er fyldt 18 år. Som 
medlemmer optages fortrinsvis par med en prøvetid. Enkeltpersoner M/K kan optages efter bestyrelsens 
skøn, ligeledes med en prøvetid. 

 

Medlemskab ønskes snarest  Fra næste sæson   
 
Dato: 

  
Dato: 

 
 

  
 

Underskrift 
 

 Underskrift 

Sendes pr. post eller indscannet på mail til: Poul Henrik Sunke, Klostervej 90 G, 8680 Ry / formand@nfj.dk 
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Supplerende oplysninger: 
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