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Bestyrelsesmøde den 5. januar 2014 i Frederiksberg Svømmehal 
 
 
Deltagere: Helle Kristensen, Laila Qvant, Helge Bøgegaard og Søren Kristensen. 
 
 
Invitation til fællesmøde med DN København 
Bestyrelsen har modtaget en invitation til fællesmøde fra DN København for drøftelse af 
samarbejde og grænsesnit i forbindelse med arrangementer i Frederiksberg Svømmehal. 
Invitationen er i sin helhed vedhæftet nedenfor. 
  
Søren har kvitteret for modtagelsen, og har lovet at vende tilbage, når bestyrelsen har 
drøftet henvendelsen, hvilket først sker nu pga. ferie, jul mv. 
 
 
Vi har tilkendegivet, at vi undrer os over, at DN København ikke kigger bredere for egne 
arrangementer og udnytter DN Københavns godkendelse som folkeoplysende forening i 
Københavns kommune.  
Her findes der flere gode svømmesteder, fx Øbrohallen, DGI Byen, det nye 
Vandkulturhus, for ikke at glemme de mange svømmehaller på forskellige skoler der er 
spredt rundt i byen. Flere af disse vil antagelig kunne stilles frit til rådighed for DN 
København. 
 
Endvidere har vi meddelt, at Frederiksberg svømmehal desværre har ændret retorik 
overfor os som forening, efter at DN København – på egent initiativ – selv overtog 
drøftelserne med svømmehallen, i forbindelse med planlægningen af DN-Ks arrangement 
til Kulturnatten.  
 
For at DN-FS kan bevare (og genoprette) det gode samarbede som vi har med 
Frederiksberg Svømmehal, har vi bedt om, at al fremtidig henvendelse ske gennem DN-
FS, ligesom vi har bedt om, at dette bliver respekteret. 
 
Frederiksberg Svømmehal er hjemsted for Danske Naturister i Frederiksberg Svømmehal 
og det giver ikke stor mening, at andre DN lokalforeninger, afholder arrangementer på 
”vores hjemmebane”.  
 
 
Da invitationen opridser dels problematikken og dels har et forslag til dagsorden 
besluttede bestyrelsen at gennemgå punkterne enkeltvis. 
 
 
”Det er jo DN Frederiksberg, der qua søndagssvømning og kurbade har den 
største daglige kontakt  med svømmehallen, men da også DN- København er 
brugere af faciliteterne”. 
 
Vi undrer os over udsagnet om at DN-K er bruger af faciliteterne… 
 
DN København har aldrig ønsket at være en del af nøgensvømningen i Frederiksberg 
Svømmehal.  
 
Vi ”læser mellem linjerne”, at der kan være nogle misforståelser og der derfor kan være 
behov for, at beskrive historikken omkring svømning mv. i Frederiksberg Svømmehal. 
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Historik… 
Naturistsvømningen i Frederiksberg svømmehal startede tilbage i foråret 2001 – dengang 
DN stadig hed DUN (Danske Unge Naturister) og blev varetaget af en aktivgruppe under 
landsforeningen (dengang lokalforeninger endnu ikke eksisterede). 
 
For at udnytte de muligheder der lå i folkeoplysningslovens bestemmelser om gratis 
tildeling af lokaler (svømmehaller) oprettede nogle progressive kræfter DN København i 
oktober 2004, med hjemsted i Københavns kommune. 
Landsforeningen overførte dengang alle medlemmer, som boede på Sjælland til DN 
København, for at styrke det økonomiske grundlag for den nye lokalforening.  
 
Man fandt, at det ville være forkert at have en hovedaktivitet (nøgensvømning på 
Frederiksberg) i en anden kommune end hjemstedskommunen (København).  
Endvidere ønskede man at beskæftige sig med andre naturistarrangementer end 
vintersvømning, hvilket også fortsat i dag fremgår af DN Københavns hjemmeside på 
naturister.dk http://www.naturister.dk/index.php?id=kobenhavn 
Derfor forblev nøgensvømningen i Frederiksberg Svømmehal, som en aktivgruppe under 
DN land og blev ikke en del af DN København. 
 
Dårlig økonomi og lukning af nøgensvømning i Frederiksberg svømmehal begyndte 
efterhånden at ligne en selvopfyldende profeti, hvilket Helle og jeg ikke fandt 
acceptabelt.  
Vi indgik derfor i starten af 2006 i dialog med DN Land og DN København om forskellige 
løsningsmodeller. DN Land ønskede at aktiviteten blev forankret lokalt, men DN 
København ønskede sådan set ikke at overtage (den underskudsgivende) aktivitet. 
 
Drøftelserne endte op med, at der den 9. april 2006 blev underskrevet en aftale mellem 
DN København og ”Aktivgruppe om svømning”, hvor Aktivgruppen var selvstyrende med 
egen økonomi og kun formelt forankret til DN København. Reelt virkede aktivgruppen fra 
1. januar 2006, idet økonomien fra forårssæsonen indgik i årsregnskabet. 
 
Aktivgruppen fik vendt udviklingen – ændret kønsfordelingen og antallet af gæster, 
ligesom der blev igangsat og afprøvet nye initiativer. 
 
Succesen rejste nogle økonomiske spørgsmål, som også ville kunne påvirke DN 
Københavns økonomi negativt. Endvidere ønskede Aktivgruppen at udfordre 
mulighederne i folkeoplysningsloven.  
 
Derfor indgik Aktivgruppen igen i dialog med DN Land om optagelse som selvstændig 
lokalforening under DN og med DN København om formel løsrivelse (hvor Aktivgruppen 
jo i forvejen var selvstyrende, med egen økonomi). 
 
Aktivgruppen ønskede ikke at være en konkurrerende forening til DN København, hvorfor 
man arbejdede med en smal model, med få – men aktive – medlemmer, hvorimod DN 
København skulle være den rent geografiske forening, der organiserede medlemmerne 
og arbejdede med andre naturistaktiviteter.  
 
Hovedformålet for Danske Naturister i Frederiksberg Svømmehals blev derfor ”at 
arrangere naturistsvømning, naturistkurbad og andre arrangementer i  
Frederiksberg Svømmehal.”   
 
Den 26. februar 2012 stiftedes Danske Naturister i Frederiksberg Svømmehal med 
virkning fra 1. januar 2012 og blev samtidig optaget som selvstændig lokalforening 
under Danske Naturister i h.t. § 9A (som formålsforening). 
 

… fortalt af Søren Kristensen  

http://www.naturister.dk/index.php?id=kobenhavn
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”og desuden har (DN København) langt den største medlemsskare som 
deltagere i DN-Frederiksbergs arrangementer, finder vi det formålstjenligt at få 
aftalt præcist hvem der gør hvad i forskellige situationer.” 
 
Vi er gennem årene kommet op på, at der kommer gennemsnitligt 100 gæster hver gang 
vi afholder arrangementer i svømmehallen. 
 
Om langt det fleste gæster kommer fra DN København er tvivlsom og der ligger ingen 
konkret statistik herfor.  
Vi ved imidlertid, at der kommer ca. 30 pr. gang, som ikke er medlem af DN, ligesom der 
kommer mange der alene er medlem af DN land eller medlem af DN Sjælland.  
 
Det er i øvrigt også ligegyldig hvor vores gæster kommer fra, for alle blive behandlet 
ens; uanset om de kommer fra DN København eller DN Esbjerg, eller om de slet ikke er 
medlemmer. 
 
Vi indgår gerne i dialog med alle om vores arrangementer i Frederiksberg Svømmehal. 
 
 
 
Forslag til dagsorden: 
 
1. Hvem kontakter  svømmehallen for leje af lokale til DN-Kbh's 
generalforsamling, møder, julefrokost m.v.? 
 
Enhver henvendelse til Frederiksberg Svømmehal skal ske gennem os, da det er vores 
”hjemmebane”. Endvidere er det os der har kontrakten med Frederiksberg Svømmehal. 
 
Desuden kan/skal svømmehallen ikke forstå DNs organisering med en landsforening og 
forskellige lokalforeninger, som for udeforstående nemt kan skabe forvirring.  
 
 
 
2. Hvad er proceduren hvis DH-Kbh ønsker at udstede fribilletter til svømning 
eller kurbad? 
 
Så retter man på forhånd henvendelse til bestyrelsen for DN-FS og aftaler nærmere 
omkring udstedelse, udlevering og betaling. 
 
 
 
3. Hvilke aftaler skal indgås af hvem i fald DN-Kbh ønsker at gennemføre 
initiativer ifm. svømning eller kurbad (vandvolley, vandaerobic, livredderprøve, 
rutchkonkurrence etc.) 
 
Så retter man – ligesom alle andre af vores gæster - henvendelse til bestyrelsen for DN-FS 
med forslag til nye aktiviteter. Alle aktiviteter i Frederiksberg svømmehal gennemføres i 
samarbejde med bestyrelsen, der har det overordnede ansvar. 
 
Vi undrer os imidlertid over, at DN København ikke selve tager skrid til at lave egne 
arrangementer i Københavns kommune og udnytter sin godkendelse som folkeoplysende 
forening i Københavns Kommune, jf. vores indledning. 
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4. Hvad skal kommunikeres, på hvilken måde og med hvilket varsel i tilfælde af 
fotografering til svømning eller kurbad? 
 
Reglerne for fotografering fremgår af vores retningslinjer på hjemmesiden på 
naturister.dk 
 
Heraf fremgår det, ”at Fotografering og filmning er ikke tilladt, uden forudgående aftale 
med Aktivgruppen og fordrer endvidere samtykke fra de deltagere, der bliver 
fotograferet. Hvis børn ønskes fotograferet, forudsætter det forældrenes samtykke!”. 
 
Vi finder i Frederiksberg Svømmehal, at det er utroligt vigtigt at lukke ”den sunde 
nysgerrighed” ind, i form af studerende fra de forskellige medieretningen. 
  
På den måde er vi med til at vise den ufarlige nøgenhed, som bl.a. nøgensvømning er 
udtryk for… 
… at lade være, ville bekræfte de fordomme der også hersker om, at ”de der naturister” er 
vist nogle værre nogen, er de ikke en slags svingere? dyrker de ikke fri sex? er det ikke 
lidt obskurt det de render og laver? hvilket jo langt fra er sandheden. 
  
En sidegevinst ved at tage godt imod de studerende er jo, at vi sikrer os retten til at bruge 
deres produkter, for på den måde at kunne profilere naturismen, som uproblematisk og 
ufarlig. 
 
Tidligere har vi kvit og frit fået produceret en super video om DM i NøgenRutsj, som vi kan 
bruge i vores markedsføring. De billeder vi hidtil har kunnet bruge i vores markedsføring, 
stammer fra andre studerende, som vi har haft på besøg. 
 
Enhver fotoseance vil blive fulgt af en person fra bestyrelsen, der samtidig sikre tilsagn 
fra enkeltpersoner der fotograferes. Oversigtsbilleder må accepteres, idet enkeltpersoner 
altid vil være svært genkendelige på disse. 
 
Hvis det ikke er meddelt på forhånd, vil der vil ved indgangen være opsat et skilt, hvis 
der er fotograf til stede i Svømmehallen. 
 
Retningslinjerne på hjemmesiden er senest redigeret i 2009 og ovenstående vil indgå i 
bestyrelsen for DN-FS’ videre arbejde med opdatering af disse. 

 
S. Hvordan skal kommunikationen forløbe i fald DN-Kbh laver egne 
arrangementer i svømmehallen, såsom kulturnat? 
 
DN København skal ikke lave egne arrangementer i Frederiksberg Svømmehal. 
 
Frederiksberg Svømmehal er hjemsted for Danske Naturister i Frederiksberg Svømmehal 
og det giver ikke stor mening, at andre DN lokalforeninger, afholder arrangementer på 
”vores hjemmebane”.  
 
Afslutning 
 
Helge tilkendegav afslutningsvis, at han ikke deltager i nogen form for møder med den 
nuværende bestyrelse af DN København. 
Søren sender link til referatet til bestyrelsen for DN København og inviterer til en 
eventuelt afklarende møde.  
 
Referent: Søren 
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