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Referat af ordinær generalforsamling den 7. marts 2015 for Danske Naturister i 

Frederiksberg Svømmehal. 

 

Tilstede: Bjarke, Jesper, Peder, Susanne, Troels, Marianne, Helle, Helge, Søren og Laila 

Indbudt: Kim og Charlotte er inviteret med, da vi foreslår Kim som dirigent. 

  

 

1. Valg af dirigent og referent 

Søren Kristensen åbnede generalforsamlingen med at byde velkommen og med at fortælle at 

han som kommunikations ansvarlig, af bestyrelsen var blevet bedt om at aflægge 

bestyrelsens beretning og regnskab. 

 

Kim Øverup blev valgt som dirigent og Laila Qvant blev valgt som referent. 

Dirigenten kunne konstatere at indkaldelsen var lovlig. Er indkaldt via mail, samt via 

hjemmesiden 03-01-2015. 

 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsen har ikke holdt mange lange møder, har lige afholdt for at samle op på årets gang, 

så der ligger kun få referater. Referatet fra mødet i sidste uge, dokumenteret her i referatet. 

Vi mødes hele vinteren til svømning, og tager afgørelser som emnerne opstår, eller via 

mail/telefon. 

Der er referatført 2 sager: DN-København der omhandler en fælles forståelse, samt vedr. 

uheldige elementer, som er erklæret uønsket til DN-FS arrangementer.  

 

1. Disponerede fra FrederiksbergPuljen: 

1.1. Tysmosen: Vi havde givet tilsagn om tilskud på 3000 kr. Ikke alle pengene blev brugt 

hvorfor ca. 1600 kr. blev returneret.   

1.2. Sauna vognen DN-Øst Jylland: Vi havde givet tilsagn om en underskuddækning på 

12.500,-, men da de fik penge andet sted fra, gav vi til lys i stedet. Ikke alle penge blev brugt 

hvorfor ca. 8500,- blev returneret.   

1.3. Radiopot DN-Nord: Vi havde givet tilsagn om tilskud på 2400 kr. Denne udgift er dog 

først afregnet i 2015 

 

2. FrederiksbergPuljen: 

2.1. Lyd/lys: Der er indkøbt lyd, lys og kabler til fællesskabet. Ca. 1500 kr. 

2.2. Mikrofoner: Der er købt mikrofoner til lyd anlægget ca. 1900 kr. 

2.3. Korsør: Der blev brugt 2500 kr. til en underskudsgaranti, som blev stillet til DN-SJ til 

deres forsøgs svømning i Korsør. 

2.4. Nøgenløb: Der blev brugt 4000 kr. til kasketter og andre reklame ting i forbindelse med 

Nøgenløb i Tyskland i august. 

2.5. Ungdomshytten: Der blev bevilliget 5000 kr. til ungdomshytten på Solbakken. 

2.6. Luftfoto: Der blev bevilliget 300 kr. til at få en fotograf med på flyvetur i uge 30, til at få 

luftfoto. 

2.7. Sanne Show: ½ honorar til Sanne Søndergaard Show 2014 

 

FrederiksbergPuljen bliver fyldt op med 4500 kr. 

 

Vi vil prøve at tydeliggøres os i forbindelse med FrederiksbergPuljen. 

 

3. Regnskab / økonomi m.v. 
3.1. Bank: Vi har skiftet bank til Arbejdernes Landsbank  

Lokalforeninger under DN der ønsker det, kan ansøge om at skifte bank til Arbejdernes 

Landsbank. 

3.2. Bank: Vi har nu MobilPay 71752973 / Swipp 40500991 

http://www.naturister.dk/frederiksberg
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3.3. Tysmosen: Vi har bevilliget dem et lån på 20.000 kr. i samarbejde med DN-Land. Vi har 

lånedokument. 

3.4. Personalet i Frederiksberg Svømmehal: Vi har givet tilskud til personalets julefrokost 

3.5. Roll Up: Der er fremstillet 2 stk. Roll Up til DN-FS (Banner) 

3.6. Kontingent: Uforandret kontingent. 

 

Regnskabsteknisk er webshoppen et mareridt (man kan ikke længere trækken en statusliste). 

Hvis det ikke bliver forbedret er vi klar til at kører helt uden om og klare os med 

bankoverførsel, Mobil Pay og Swipp.  

 

Vi afventer DN-Land og deres ”fornyelse” efter regnskabs afslutning, hvor der skulle komme 

et nyt system.  

 

4. Udelukkelser. 

Vi troede vi havde overstået de kedelige sager. Landsforeningen har dog videreformidlet en 

henvendelse fra et DN medlem, som vi har udelukket fra deltagelse hos os.  

Vi ændrer ikke den tidligere trufne beslutning.  

Søren svare DN-Land, med cc DN-Tysmosen og DN-land samarbejdspartner Solbakken.  

Vi kan og vil ikke gå og holde øje med folk. 

 

Ny sag, et ikke medlem. Han fik i efteråret besked at han ikke var velkommen. Han havde 

været under observation en periode og blev bortvist da der kom en konkret klage. 

 

Berusede personer bliver afvist i indgangen. Vi vil ikke have deres tilstedeværelse. 

 

Der havde været en klage over person vi ikke kan identificere. Det er et stort problem når vi 

først hører om det en tid efter eventuelle episoder.  

 

Vi har fået kenskab til en sag som er forældet. Vi kan ikke gøre noget flere år efter. Vi 

opfordrer til at rette henvendelse straks. 

 

Massage/rutsjebanen. Nogle har fået besked på at de ikke må bruge disse ”massage stråler” 

uhensigtsmæssigt, man må kun dem til ryg og skuldre, dette gælder alle. 

 

Føler man sig generet, så kom til bestyrelsen. 

 

5. Svømning. 

 Det er konsekvens af alt den succes vi har, vi har i gennemsnit haft 96 gæster i 

2014, (i 2015 har vi haft 113 i gennemsnit). Hvilket også har givet et problem 

med skabe og brusere. Nogle skal benytte skabene oppe på 1. sal, men vi skal alle 

benytte bruserene nede i stueplan.  

 Der er kommet ny ledelse i sæsonens start (september), og badefaciliteter på 1 

sal må ikke bruges. 

 Vi overvejer hvordan vi kan holdnings påvirke så det glider lettere. 

 Vi har talt om, om der skal være en adgangsbegrænsning 

 I starten af 2015, kunne vi konstatere at nogle gæster kom efter ”kassens 

lukketid” hvilket gjorde at vi måtte bruge tid på at låse gæster ud. Vi arbejder på 

en løsning herpå. 

 Ifølge vores kontrakt har vi kun 1 sauna gus. Tidligere har vi været heldige at 

nogle at bademestrene har lavet en ekstra gus. Dette kan og må ikke ske længere, 

hvilket er efter ordre fra deres ledelse. 

 Hvis vi skal lave gus selv, skal vi tage ansvaret for ovnen, hvilket vi ikke ønsker 

 Vi arbejder videre på en gus løsning. Undersøger om det vil være muligt at tilkøbe 

et ekstra, til næste sæson. 

 Der er kommet en god køns- og alder fordeling. Der er kommet mange børn og 

mange nye medlemmer og ikke medlemmer. 

 Mængden af gæster kan får det til at virke overfyldt, især i starten. Men husk at 

hvis der er der overfyldt et sted, og der frit et andet. Så kom tilbage senere. 

 Legedag 1 søndag i april. Børn og barnlige sjæle afholdt 5 kamp med bl.a. 

løbebånd. Der var påskeæg til alle deltagere. Vi skulle have haft en ”Funball” de 

kunne dog ikke. Tages op senere. 

 Det planlagte nøgenudspring, med 3 yderst spændende dommere udefra, valgte vi 

dog at udskyde, da tiden ikke var moden hertil. 

 Nøgen Yoga & Sauna Meditation er et nyt tiltag vi tilbyder i forårssæsonen 2015. 

 Finn & Nui stoppede som massører If. med deres ferie i marts 2014.  
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 Hanne startede op som fast massør. Og har fået en fat i en ekstra massør til 

kurbadene. 

 Vi deltog i Frederiksberg dagene i maj 2014, if. med melodi grand prix, hvilket 

gjorde at vi forlængede sæsonen med 2 gange. Frederiksberg Kommune gav 

tilskud hertil, så alle kom ind til samme pris. Så dagen efter grand prix sluttede vi 

af med et brag, hvor vi havde hele svømmehallen inkl. kurbad. Vi fik dog ikke 

meget ud af melodi konceptet, da Woce ikke promoverede os, vi opnåede dog lidt 

reklame fra lokal avisen. 

 Den tidligere Chef i Frederiksberg Svømmehal Viggo stoppede 25/03 2014. Vi 

deltog i receptionen, og gav et gavekort til Det Kongelige Teater. 

 Vi deltog i DR Ultra´s udsendelse om Pubertets guide, som blev sendt i uge 6, 

2015, vi var glade for at være med til at afdramatisere den ufarlige nøgenhed. 

 Vi undersøger om det vil være muligt at leje kurbadet den sidste søndag i april til 

et brag af en afslutning. 

 

Bestyrelsen er hele tiden opmærksom på nye tiltag. 

 

6. Kurbad. 

6.1. All Inclucive: Forfærdelig vellykket arrangement. Men få gæster på grund af plads 

forhold. Duo natura spillede 

6.2. Sanne Show = Mandehader: Vellykket arrangement, super mediedækning, der blev 

omdelt en reklame mulepose med div. informations foldere til alle deltagere. 

6.3. Marts 2014: Udsolgt trods flere billetter til salg. Musik v/Kim 

6.4. November 2014: Udsolgt trods flere billetter til salg. Til kurbadet i november – januar – 

marts vil der lyde toner fra de varme lande. 

6.5. Sanne Show = Kvinder: Endnu et succes arrangement. Kim havde til dagen, forfattede 

en naturist tekst til en velkendt sang 

 

Stor tak skal lyde til Kim og Søren for det stor arbejde de har lavet i samarbejde If. 

med Sanne show´ene. 

 

7. Danske Naturister (DN).    

7.1. Hjemmeside: DN har fået en ny hjemmeside, Kim Ø er super til at lægge informationer 

på forsiden, Søren på DN-FS eller link hertil. 

7.2. Poletter: Vi er ved at løbe tør for poletter (vognmønter) Uffe fra DN-Land er sat på 

sagen. 

7.3. GF/Årsmødet: DN-FS klare indkøb af mad, samt tilberedning af frokost/aften til 

årsmødet i marts 2015 

 

8. Bestyrelsen. 

8.1. GF/årsmøde: Vi deltager altid i GF og årsmøder hos DN-Land 

8.2. Berlin: Bestyrelsen har været på studietur til Berlin. 

8.3. Tilskud: Pga. det store arbejde bestyrelsen har af de mange gæster, gives der tilskud til 

internet/telefon efter statens takster.  

8.4. Logo: Nyt logo til DN i Frederiksberg svømmehal 

8.5. Deltagelse: Vi har aktivt eller indirekte deltaget i forskellige events bl.a. Sauna event i 

januar 2015 på Amager, hvor vi havde mulighed for at uddele fribilletter.  

 

9. Planer. 

9.2. Adfærds holdning: Vi arbejder på en adfærd påvirkning af vores gæster  

9.2. Nøgenrutsj: Vi arbejder på relancering af NøgenRutsj. 

9.3. Undersøgelse: Tilfredshedsundersøgelse udarbejdes til kurbad / arrangementer. 

 

10. Andet.  

 Kim Ø er en iderig herrer, og vi mener at det er vigtigt at bakke op om de mange 

super initiativer han kommer med, hjælper andre ikke, gør vi gerne, men tager også 

alt ”reklamen” 

 Jens Frederiksen (Nysted) er ved at bygge en saunavogn 

 Albuen: Tilskud til deltagelse. 

 

 

Efter beretningen var der spørgsmål: 

På et spørgsmål om succes og hvad denne afsted kommer af gæster. Antallet vi lukker ind 

måske for mange? 

I stedet for at afvise gæster, så undersøge om udvidelse af lejemuligheder.  
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Arbejdet bliver ikke mindre af at lukke indgangen før, så møder gæsterne blot op tidligere og 

presset bliver endnu større i starten.  

 

Muligheden for aflastning kunne være at der evt. kom et tilbud på en anden dag, i en anden 

svømmehal. Det er dog op til andre at starte et sådan tilbud op. 

 

DN-FS puljen har bakket op med underskudsgaranti til Svømning i Korsør. 

Og været behjælpelig med kontraktforhandling ifb. med svømning i Herfølge, hvor Herfølge 

kom til DN og tilbød naturistsvømning, hvilke Blovstrød havde gjort til Per, Søren og Kim 

tidligere. 

 

Der blev til slut foreslået at vi laver en aktivitets plan. Det gør vi gerne 

 

Beretningen blev vedtaget  

 

 

3. Fremlæggelse af regnskab 2014. 

  

 Regnskabet er opstillet så det er mere strømlinet. 

 Overskuddet fra svømningen kommer naturismen til gode. 

 Andre udgifter kurbad: var til all Inclusive i januar 2014, hvor menu´en trukket, samt 

musik og frugt til alle kurbade.  

 Event: Sanne show 2014, gik mere eller mindre op, der blev brugt penge på honorar, 

samt ”muleposer” til reklame.  

 Vi har valgt at yde deltagere bidraget på 150 kr til DN-Lands årsmøde til DN-FS 

medlemmer. Meddel blot Laila at I ønsker at deltage, og hun tilmelder jer og betaler 

herfor. 

 

Spørgsmål til regnskabet:  

 

Kan man hente tilskud 2 steder fra? 

Ja og nej! DN-FS betaler for kost og logi for deres medlemmer og tilmeldes samlet via Laila. 

Er man medlem af andre lokalforeninger, fx DN-K, som har meddelt at de giver tilskudt til 

transport for deres medlemmer, kan man godt opnå tilskud for ”alle sine lokalforeninger”. 

 

Der var ingen anmærkninger fra revisor. 

 

Regnskabet godkendt 

 

 

4. Behandling af indkomne forslag 

Indkomne forslag fra bestyrelsen til vedtægts ændring. 

Begrundelse her: bestyrelsen har siden oprettelsen af foreningen ikke modtaget henvendelser 

fra personer, som ønsker at være medlem af foreningen.  

 

Vi mener at dette kan have en sammenhæng med, at det forudsættes, at man vil ”arbejde 

aktiv for afvikling af arrangementer i Frederiksberg svømmehal”, hvilket jo er en væsentlig 

forpligtigelse. 

 

Da vi ønsker at udvide gruppen af medlemmer, men samtidig ønsker at fastholde 

forpligtigelsen, foreslår vi et mere uforpligtende medlemsskab som interessemedlem. 

 

Bestyrelsen finder det væsentligt, at alle bestemmende medlemmer arbejder aktivt, hvorfor 

der er forslag om at et aktivt medlem, kan overføres som interessemed, hvis man efter en 

periode ikke har opfyldt sin forpligtelse. 

 

Det er kendt fra Tysmosen med A & B medlemmer. 

Samme kontingent for interessemedlemmer, arbejdsindsatsen er dog mindre. 

 

Et medlem mente at det var en dårlig ide, at man gjorde forskel, og lavede A & B 

medlemmer, hvilket kun ville give få at rekruttere fra. 

 

Herefter valgte bestyrelsen at trække forslaget, men kun for at arbejde videre på det.  
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Vi bliver anerkendt af vores gæster, som i dag ikke har mulighed for at ansøge optagelse som 

interessemedlem og være med til at udvikle arrangementer. Vi føler ikke alle medlemmer af 

DN-FS, deltager, yder, eller bakker op om de trufne beslutninger af den siddende bestyrelse, 

trods formålsparagraffen. Hvilket gør at alt arbejdet ligger hos en meget lille gruppe. 

 

Forslaget blev trukket 

 

 

5. Fastsættelse af kontingent: 

Uændret på 230,- + hvad man betaler til DN-land, samt andre lokalforeninger. 

 

Vedtaget. 

 

 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år / 1 bestyrelsesmedlem i ulige år  

 

Helge Bøgegaard på valg. Genopstillede og blev valgt. 

 

 

7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant 

 

Søren Kristensen på valg. Genopstillede og blev valgt 

 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

 

Revisor.: Troels Panild. Genopstillede og blev valgt 

Revisorsuppleant: Bjarke Andersen. Genopstillede og blev valgt 

 

 

9. Eventuelt  

Der blev oplyst at DN-FS stillede forslag til DN-K GF. Det var IKKE DN-FS med Søren privat, 

der havde stillet forslaget om tilskud på kørselsgodtgørelse til årsmødet på Fyn.  

Søren havde forslået 100 kr. DN-K har valgt at yde 250 kr.  

DN-K havde fået et forslag på deres GF om at de lagde deres referater på hjemmesiden. 

Søren svarede at han tidligere har tilbudt Mogens at lære han dette. Men intet hørt siden. 

 

De 2 ovenstående emner har umiddelbart intet med DN-FS generalforsamling at gøre. Det er 

et anliggende mellem DN-K og et af deres medlemmer. 

 

Søren fortalte at han (som privat person) har stillet forslag til DN-Land om transport udligning 

Ved afholdelse på Fyn, har jyderne lang kørsel i km, og sjællænderne bro udgift + km. 

 

Samarbejdet omkring saunafestivalen var god. Vi er klar til at gå aktivt ind i lignende 

aktiviteter. 

Vi hjalp DN-Øst Jylland med at levere deres sauna til et arrangement på Sjælland. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 18.25 og takkede for god ro og orden. 

 

 

 

 

 

 

                

  

Kim Øverup, dirigent 

 

 

 

 Laila Qvant, referent & kasserer 

Helle Kristensen, formand   Helge Bøgegaard, bestyrelsesmedlem 

 


