
Referat fra generalforsamlingen afholdt på Danske Naturisters årsmøde
den 17. juni 2017 på Horsnæsbo feriekoloni

1. Valg af dirigent og referent
Som dirigent valgtes Jette Gotsche, som referent Torben Larsen

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
ved Mette Duekilde. Se bilag sidst i referatet.
Beretningen blev godkendt.
Under dette punkt spurgte Søren Kristensen ind til fremtidsudsigterne for 
webshoppen.
Bjarne Elmstrøm svarede, at medlemsfunktionen i det nye administrations-
system nu virker, så det burde være enkelt snart at få webshop-funktionen i 
gang.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
ved Bjarne Elmstrøm. Ny post: Anlægsaktiver pga. Tysmosen
Manglende kontingentindbetalinger nedskrives, hvilket er medvirkende til at 
regnskabet viser et underskud.
Regnskabet blev godkendt.

4. Bestyrelsens redegørelse for budgettet i indeværende år
ved Bjarne Elmstrøm. Budget for 2017, som fremlagt for generalforsamlingen i 
2017 og budget for 2018 blev fremlagt.
Bemærk at en forhøjelse på 50 kroner i medlemskontingent vil udligne et 
forventet underskud i 2018 til overskud.

5. Fastlæggelse af kontingent
ved Mette Duekilde. Med baggrund i punkt 4 blev en forhøjelse i kontingentet 
til landsforeningen fra 200 til 250 kr. foreslået med ikrafttrædelse fra 1/1 2018.
Jørgen Nielsen: Har vi da mistet medlemmer? Mette: Vi har et nogenlunde 
stabilt medlemstal, men større udgifter.
Lokalforeningerne vil få uændret bidrag - forhøjelsen vil primært gå til 
aktivitetspuljen.
Søren: Et alternativ ville være at beholde kontingentet til landsforeningen og 
fjerne bidraget til lokalforeningerne. Dette ville tvinge lokalforeningerne til at 
opgøre sine reelle behov.
Forslaget om en 50 kroners forhøjelse til landsforeningen blev vedtaget med 
stort flertal.

6. Indkomne forslag og sager



Landsbestyrelsen havde inden generalforsamlingen modtaget flere 
ændringsforslag til vedtægterne fra Søren Kristensen og Troels Panild. Disse 
gav anledning til et formøde fredag aften, hvor 10 interessenter, heriblandt 
Søren og en stor del af bestyrelsen deltog.

Det på generalforsamlingen fremsatte ændringsforslag var resultatet af 
fredagens drøftelse. 
Der var ingen yderligre kommentarer til de formulerede ændringsforslag.
Vedtægtsændringerne blev godkendt af en enig generalforsamling.

7. Valg af formand i lige år
Ingen relevans for 2017

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Kasserer Bjarne Elmstrøm blev genvalgt.
Martin Vilmann genopstillede ikke. Han blev erstattet af tidligere suppleant i 
bestyrelsen, Henning Møller.
Torben Larsen blev genvalgt.

9. Valg af bestyrelsessuppleanter
Helge Bøgegaard blev genvalgt.
I stedet for Henning Møller som suppleant blev Anita Elgaard fra DN Nord 
foreslået. Hun er interesseret og blev valgt in absentia.

10.Valg af revisor
Vagn Sørensen blev genvalgt.

11.Valg af revisorsuppleant
Stig Jacobsen, DN Østjylland, blev valgt.

12.Udkast til aktivitetsplan for det kommende år
ved Mette Duekilde. Planen koncentrerede sig om tre overskrifter: En stemme i 
offentligheden bl.a. om en strategi for de sociale medier og udgivelse af 
årsskrift igen; Aktiviteter, der er tilgængelige for alle, om revision af 
strandguide, Tysmosen Friluftscenter og samarbejde med eksterne aktører og 
Foreningens administration.
Asger Jeppesen: Man kunne måske spare noget porto, hvis årsskriftet blev 
uddelt under møder eller andre sammenkomster for medlemmer.
Søren: Årsskriftet som fysisk produkt er en god idé.

13.Eventuelt
Jørgen spurgte ind til fordums donationer til DN: Hvor mange penge kom ind, 
og hvor forsvandt de hen?
Bjarne: Der kom i alt kr. 6.000,- ind, og midlerne gik til foreningens 
aktiviteter. Formålet med gaverne var at sikre, at foreningen kan opnå 
driftsstøtte gennem ligningslovens §8, men reglen er siden ændret.



Mødet sluttede klokken 15 efter 2 timer, og dirigenten takkede for god ro og orden.

Således opfattet af referenten

Bilag: Formandens beretning 2016/2017

Bestyrelsesarbejde
Bestyrelsen har holdt møde ca. hver anden måned. Det giver 5 bestyrelsesmøder i årets løb. Mellem 
bestyrelsesmøderne har vi kontakt på mail, men meget kører også med fordeling af opgaverne 
imellem os. Fem bestyrelsesmedlemmer er ikke mange i en så stor forening og der skal ikke mange 
afbud til, før vi er nødt til at flytte møder.
Vore to suppleannter, Henning og Helge, er også altid inviteret til møderne og er flinke til at 
deltage. Det er godt med flere stemmer i debatten og medlemmer fra mange kanter af landet.
Lokalforeninger
Lokalforeningerne er jo ikke egentlig bestyrelsens ansvarsområde, men vi er altid gerne i dialog 
med lokalforeningerne om råd og dåd ved udvikling af aktiviteter, herunder penge fra 
aktivitetspuljen, hvis det er nødvendigt og om foreningstekniske ting ved oprettelse og 
vedtægtsændringer og den slags.
En af de ting vi servicerer med er selvfølgelig medlemsadministrationen. Der har i en lang periode i 
året været gang i et skifte af medlemssystem, som har medført udfordringer for lokalforeningerne 
med at holde styr på deres medlemmer. Det skulle være ved at være overstået nu, så det nye system 
fungerer.
I februar var vi glade for at se en ny lokalforening opstå på Fyn baseret på den velbesøgte svømning 
i Nyborg. Bestyrelsen har fast haft mødested i Nyborg Svømmehal, ikke nødvendigvis i forbindelse 
med svømningen, men vi føler os velorieteret om de forhold DN Fyn har der.
Vi har desværre måttet sige farvel til DN Esbjerg som efter en lang kamp for at blive anerkendt af 
kommunen og få et sted at holde svømning til sidst har kastet håndklædet i ringen.
DN Tysmosen er med salget af Tysmosen gået tilbage til sig gamle navn Solvennerne, men er 
stadig en lokalforening i DN. Så alt i alt har vi samme antal lokalforeninger. I februar var alle 
lokalforeningers bestyrelser inviteret til foreningsmøde i Nyborg med oplæg om sociale medier. Der 
var god repræsentation og jeg oplevede det som en god stemning og meningsudveksling 
lokalforeningerne imellem
Aktiviteter
Bestyrelsen støtter altid gerne aktiviteter fra aktivitetspuljen. I sommeren 2016 var der nøgengolf, 
som desværre ikke trak så mange, der har været vandring med naturvejleder på naturens dag og i år 
har der igen været en øtur, denne gang til Sejerø. MC Camp på Ringe har både sidste sommer og i 
år lagt hus til et træf.
Tysmosen FriluftsCenter som det nu hedder, udvikles af en aktivgruppe direkte under bestyrelsen 
bestående af Thomas og Søren og med en aftale med Kim Øverup om at forpagte fælleshuset som 
café. Der er sket meget i forhold til at opgradere faciliteterne, bl.a. med et nyt shelter, en scene og 
en stor sauna. Medlemmer kan bruge stedet med en dagsbillet eller et årskort. Der er desværre 
stadig udfordringer omkring tilladelser fra kommunen til erhvervsmæssig brug og der er 
investeringer, der udestår omkring adgangsforhold og ikke mindst rent vand.
Saunaevent i København som arrangeres i samarbejde med Saunaselskabet tiltrak i år 700 
mennesker, men desværre i dårligt vejr. Arrangementet var vokset til to dage, både fredag og 
lørdag.
Et event rettet mod pressen og den offentlige debat var nøgenfotografering i forbindelse med 
Mathilde Grafsstrøms udstilling af billeder af nøgne kvinder på Nytorv i København. Vi havde fået 
polititilladelse til at være nøgne ved ferniseringen og det var menngen der skulle tages et stort 
billede af nøgne kvinder på stedet. Desværre var det til at overse hvor mange nøgne kvinder vi 
kunne mønstre, men billedet blev taget og vi fik både talt med forbipasserende og været på café 



nøgne. Eventet kastede også en TV-optræden af sig så alt i alt var det endnu en mulighed for at tale 
om at være afslappet om sin nøgne krop. 
Presse
Ud over presseopmærksomheden i forbindelse med Mathilde Grafstøm eventet har der været presse 
omkring starten af DN Fyn og relanceringen af Tysmosen og arbejd-nøgen i haven dagen er af en 
eller anden grund altid et hit hos journalisterne. 
I marts udgav vi et årsskrift. I forbindelse med årsskriftet forsøgte vi at komme på banen med Kim 
Bindesbølls artikel som kronik, men den blev ikke optaget. Vi vil gerne være en aktiv stemme i 
debatten og selv reagere når der er debat om nøgenhed, men det er svært at have tiden til det.
Internationalt
Da jeg sidste år afgav beretning var vi positive omkring det internationale samarbejde i INF og 
havde meldt DN aktivt på banen. Vi var blevet givet værtsskabet for det europæiske møde i 2017. 
Desværre ville DNU ikke acceptere at DN kunne være værter og INF ville ikke stå ved at vi havde 
søgt og fået værtsskabet som et selvstændigt medlem. Værtsskabet overgik derfor til DNU. 
Desuden blev det på INFs kongres i efteråret med en vedtagelse atter understreget at der kun kan 
være et medlem fra hvert land. Det tog DNU som en besltuning om at DN allerede fra 2017 ikke er 
medlemmer af INF. Helt så galt er det nu ikke, men det er et krav at vi fornyer vores 
samarbejdsaftale. DN har lavet et udspil til DNU om at vi laver en fælles international 
repræsentation; DNU har foreslået at DN melder sig ind i DNU, hvilket er uacceptabelt for os bl.a. 
fordi vi er dobbelt så store.
På kongressen i INF skete der desuden det, at der var kampvalg om formandsposten. Den siddende 
formand tabte, men har klaget over proceduren. Først til juli bliver der omvalg, så i næsten et år har 
lederskabet i INF været uklart og dermed er det også uklart om INF vil arbejde med en aktiv 
naturisme, som den vi i DN går ind for.
Vores nyligt afholdte medlemsundersøgelse var delvis affødt af den internationale situation. Vi ville 
finde ud af hvad der interesserer vores medlemmer, herunder også om INF-mærket er en vigtig 
prioritet for dem.
Undersøgelsen vidste at de danske strande er det vigtigste for danske naturister. I forhold til INF er 
der over 40% der har brugt mærket og der er naturligvis mange, der bruger naturistfaciliteter i 
udlandet.
Vi håber at INF i sidste ende vil være kede af at miste den største danske naturistorganisation som 
medlem, men vi vil ikke give køb på vores selvstændighed for at være med i en gammel 
international organisation.


