
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 3
ης 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ NLUK 

 

(Ειδικό Πρακτικό στο Πρακτικό της 32
ης

 Γενικής Συνέλευσης του Σωµατείου ΝΑΟΜ 

από 23. Απριλίου 2009, σχετικά µε το θέµα 4.2 «Έκθεση πεπραγµένων του 

σωµατείου NLUK», βλ. και 

(http://www.kreta-

umweltforum.de/Merkblaetter/Protokoll%2032.%Mitgliederversammlung%202009.p

df ) 

 

ΘΕΜΑ 1 Νέα εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου NLUK 

 

Στο τέλος της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης του Σωµατείου ΝΑΟΜ διεξήχθησαν από 

τα παρόντα µέλη του Σωµατείου NLUK, η απαρτία των οποίων διαπιστώθηκε από 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στις 20.50 µ.µ. εκλογές για το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

του Σωµατείου NLUK.  

 

Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης (κου Eikamp), ορίστηκε από τα 

µέλη ως υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών η κα Ute Kluge και ως Πρόεδρος 

της Εφορευτικής Επιτροπής ο κος Karl Eckl.  

 

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ρώτησε τα παρόντα µέλη, αν υπάρχουν 

προτάσεις σχετικά µε την εκλογή. Επειδή δεν υποβλήθηκαν προτάσεις, ρώτησε τα 

µέλη, αν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο – το οποίο απαλλάχθηκε οµόφωνα µετά από 

ερώτηµα για τα προηγούµενα έτη – επιθυµεί να επανεκλεγεί. Τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου απάντησαν θετικά. Κατόπιν τούτου έθεσε σε υποψηφιότητα 

για επανεκλογή τα µέλη του απερχόµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ζήτησε την 

σύνταξη του παρόντος, µε το οποίο δήλωσε ότι διορίζει ειδικό πληρεξούσιο, 

αντιπρόσωπο και αντίκλητό του τα παρόντα µέλη να ψηφίσουν µε ανάταση της 

χειρός.  

Τα παρόντα µέλη επανεξέλεξαν το παλιό ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε νέο όρισαν 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού τη θητεία του νέου εκλεγέντος 

∆ιοικητικού Συµβουλίου έως το έτος 2012.  

 

Επειδή δεν υπήρχαν περαιτέρω θέµατα στην ηµερήσια διάταξη – όλα τα υπόλοιπα 

θέµατα συζητήθηκαν υπό το σηµείο 4.2 στο πρακτικό της 32
ης

 Γενικής Συνέλευσης 

του Σωµατείου ΝΑΟΜ -, θεώρησε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης την Γενική 

Συνέλευση του Σωµατείου NLUK στις 21.05 µ.µ. ως λήξασα.  

 

Συν. στο Πρακτικό: 1 

 

Για την ορθότητα 

 

(Υπογραφές) 

 

Heinz Eikamp, Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης 

 

Ute Kluge, Γραµµατέας  

 

Karl Eckl, Πρόεδρος Εφορευτικής Επιτροπής.  


