Πρωτόκολλο για την τρίτη συνέλευση µελών της ΝLUK eV:
Απολογισµός δραστηριοτήτων της ΝLUK για το έτος 2008
Η ΝLUK είχε µέχρι 31-12 119 µέλη από 14 έθνη· συµπεριλαµβανοµένης και της ΝΑΟΜ
αριθµούσε η οργάνωσή µας στα τέλη του 2008 συνολικά 193 µέλη.
Οι τοπικές δραστηριότητες σε πρότζεκτ (και τα αποτελέσµατά τους) βρίσκονται
δηµοσιευµένες (και σχολιασµένες) στην ιστοσελίδα µας www.kreta-umweltforum.de.
Το ίδιο ισχύει και για την ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση του πολίτη (ιδιαιτέρως στα Foren
µας) κάτω από την προαναφερόµενη ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες τύπου µας (12 το 2008).
Πέρα απ’ αυτό γινόταν τακτική ενηµέρωση των µελών (και των συµµετεχόντων στο Forum)
µέσω ηλεκτρονικών γραµµάτων, από τα οποία στάλθηκαν συνολικά 49 κατά τη διάρκεια του
2008.
Η αρχική σελίδα µας σηµείωσε το 2008 συνολικά 190.503 επισκέπτες (η ιστοσελίδα και τα
Subdomains συνολικά 201.932 επισκέπτες)· εκ των οποίων 541.161 επισκέπτες άνοιξαν τις
σελίδες το 2008 από την ιστοσελίδα µας (βάσει του κέντρο ελέγχου της 1&1).
Στα Foren µας καταγράφηκαν 86 User µέχρι της 31-12-2008, στο τέλος του περασµένου
έτους ήταν διαθέσιµα 773 επιπλέον ενηµερωτικά άρθρα για 367 θέµατα.
Το δελτίο οικονοµικής κατάστασης / κεφάλαιο του σωµατείου (βάσει της κατάστασης
εσόδων και δαπανών) κλείνει την 31η ∆εκεµβρίου του 2008 µε το ποσό 1007,39 €, βλέπε την
συνδεδεµένη σελίδα: NLUK απολογισµός οικονοµικής κατάστασης 2008: [http://www.kretaumweltforum.de/wbb2/thread.php?threadid=359 ]. ∆εν συµπεριλαµβάνονται τα αρχικά έξοδα της
ίδρυσης του σωµατείου των ετών 2006 και 2007 σε ύψος 1478,60 € , τα οποία χορηγήθηκαν
από την ΝΑΟΜ και από ιδιώτες.
Το προεδρείο της NLUK πιστοποιεί ότι τα χρήµατα χρησιµοποιήθηκαν βάσει του
καταστατικού και για κοινωφελούς σκοπούς και έφερε για αυτό τα απαραίτητα αποδεικτικά.
Παραπέµπει δε για αναλυτικές πληροφορίες της οικονοµικής κατάστασης στη συνδεδεµένη
σελίδα, και για τις δραστηριότητες της NLUK το 2008 στην αρχική ιστοσελίδα µας (ανάλογα
µε τα θέµατα πλοήγησης), ιδιαιτέρως στα φιλοπεριβαλλοντικά νέα Κρήτης, στις πληροφορίες
της NLUK, στις ανακοινώσεις στα Foren µας και στα τακτικά ενηµερωτικά ηλεκτρονικά
γράµµατα.

Protokoll für die 3. Mitgliederversammlung der NLUK eV 2009:
Tätigkeitsbericht der NLUK eV für das Berichtsjahr 2008.
Die NLUK eV hatte zum Stichtag 31.12.2008 119 Mitglieder aus 14 Nationen; mit der NAOM eV
zählte unser Vereinsverband somit zum Ende des Berichtsjahres 2008 insgesamt 193 Mitglieder.
Die vor Ort Aktivitäten in Projekten (und deren Ergebnisse) sind im Einzelnen auf unserer Homepage
www.kreta-umweltforum.de öffentlich bekannt gemacht und dokumentiert.
Gleiches gilt für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit (insbesondere in unseren Foren) unter
vorgenannter Websiteadresse und für unsere Pressedienste (12 im BJ 2008).
Darüber hinaus erfolgte eine regelmäßige Mitgliederinformation (und der Forumsteilnehmer) in Form
von Infomails; von denen im Berichtsjahr 2008 insgesamt 49 versandt wurden.
Unsere Homepage verzeichnete 2008 insgesamt 190.503 Besucher (die Website incl. Subdomains
201.932 Besucher); von ihnen erfolgten im Berichtsjahr 541.161 Seitenaufrufe von unserer Website
(gemäß 1 & 1 Control Center).
In unseren Foren hatten sich zum Stichtag 31.12.2008 86 User registriert; ihnen standen per Ultimo
des Berichtsjahres zusätzlich 773 Informationsbeiträge zu 367 Themen zur Verfügung.

Das Finanzergebnis / Vereinsvermögen des Vereins weist zum 31.12.2008 (gemäß Einnahmen- /
Ausgabenrechnung;) einen Betrag von 1.007,39 € aus; siehe dazu die verlinkte Anlage: NLUK
Finanzrechnung 2008: [ http://www.kreta-umweltforum.de/wbb2/thread.php?threadid=359 ]. Nicht
enthalten sind hier die Vorauskosten für die Vereinsgründung in den Jahren 2006 und 2007 in Höhe
von 1.478,60 €, die von der NAOM eV und von Privat gesponsert wurden.
Der Vorstand der NLUK eV bestätigt die satzungsgemäße, gemeinnützige Mittelverwendung und hat
dazu die entsprechenden Verwendungsnachweise geführt; er verweist zur Detailinformation zum
Finanzwesen auf die verlinkte Anlage und zu den Aktivitäten der NLUK eV 2008 auf unsere
Homepage (entsprechend den Navigatorrubriken), insbesondere unter den Rubriken
UMWELTbürgerinfo, NLUKInformationen und den Beiträgen in unseren Foren und auf die
regelmäßigen Infomails.

