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Referat af ordinær generalforsamling den 5. marts 2016 for Danske Naturister i 

Frederiksberg Svømmehal. 

 

Tilstede: Bjarke, Peder, Susanne, Troels, Aniko, Istvan, Thomas, Henriette, Bjørn, 

Marianne, Helle, Helge, Søren og Laila 

Afbud:  Jesper  

 

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. 

 

Bjarke Andersen blev valgt som dirigent og Laila Qvant blev valgt som referent. 

Bjarke konstaterede at indkaldelsen var lovlig. Er indkaldt via mail, samt via hjemmesiden 27. 

januar 2016. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsen byder 5 nye medlemmer velkommen, der hjælper på følgende områder: 

Aniko/Istvan = Nøgen yoga, med kontakt til Yogi. Henriette/Bjørn er ekstra øjne og hjælpere 

vedr. sauna, Thomas er vores tekniske specialist på web området med b.la. nyt layout, 

Thomas vil også stå for oprettelsen af DN-FS Facebook side, hvor Marianne vil være 

administrator. 

Det vil sige at vi er udvidet med 50%, så der er flere hænder til at dele opgaverne på til de 

forskellige arrangementer, vi er jo en arrangement forening. 

Vi tænker at have en tættere dialog med medlemmerne, fx med medlemsmøder, da det er 

her vi kan få ideer til, hvad der skal ske i årets løb, og hvem der skal stå for 

arrangementerne. 

 

Bestyrelsen har ikke holdt mange lange møder. Vi mødes hele vinteren til svømning og tager 

afgørelser som emnerne opstår eller via mail/telefon. 

 

I 2015 havde vi 3539 gæster fordelt på 31 svømninger, 3 kurbade og Sanne Søndergaard 

show. 

 

Sauna GUS: Vi har igen 2 sauna gus hver søndag. Det 1. bliver afholdt af svømmehallens 

bademestre og det 2. laver vores egne frivillige gusmestre.  

 

Erhvervs- og arbejdsskadeforsikring er tegnet, da vi nu har ”ansatte” (frivillige 

gusmestre). 

 

Nøgen yoga: Har vi nu fast en gang om måneden. Aniko/Istvan har kontakten til Yogi og 

informere herom. 

 

Kurbadene er rigtig godt besøgt, vi melder udsolgt hver gang.  

Her havde vi haft dejlig musik fra de varme lande. Vi ønsker at fortsætte dette og håber på 

nye udkast fra Kim Ø, når han igen er disponibel. 

 

Vi har i starten af året valgt at tage et gebyr for at melde afbud til kurbadene, ofte sker dette 

meget tæt på afholdelse, hvilket giver mange ekstra opgaver. Man kan ikke blot sælge sin 

billet videre, da den er personlig. 

 

Ifølge vores formålsparagraf skal vi samarbejde med andre. Dette skete bl.a. med Gin og 
Ginder = Kvinde feministisk arrangement i Sjællandsgade Bad. Vi var mad hold til Årsmøde 

på Fyn og vi deltog i 2015 og deltager igen som aktive til årets Sauna Event. Og ikke mindst 

forsøger vi at deltage i mange arrangementer inkl. formandsmøde. 

 

http://www.naturister.dk/frederiksberg


Side 2 af 3 

Som PR har vi fået lavet forklæder med logo, som vi bl.a. brugte til Årsmødet på Fyn. 

Oplukkere 3 i 1 = reklame, oplukker og magnet til køleskabet. Vi har fået lavet vores egne 

Roll Up reklamer, Vognmønter i 20 størrelse og sidst og ikke mindst fik vi lavet en kalender, 

gældende for 2016, som har nogle rigtige smukke billeder. Der har desværre ikke været det 

forventede salg, hvilket gjorde at vi valgte at uddele til interesserede ved All Inklusive 

kurbadet. 

 

Administrativt har vi nu fået MobilPay Business, og det koster lidt, men til gengæld er der 

færre kontanter i pengekassen under en bustur hjem. Vi har valgt at udvide vores Drop Box, 

da vi efterhånden har en større foto dokumentation. 

 

Vi har medvirket ved Tv-optagelser til DR Ultra´s program (som blev sendt i uge 6. 2015) 

og til Tema lørdag (som bliver vist 26 marts 2016). Inden disse optagelser, er der annonceret 

med at der vil være fotografer og journalister tilstede. 

Vi er i år ikke haft besøg af journalist studeriende og lignende, der ønskede samarbejde. 

Til de forskellige Event vi afvikler bliver der taget billeder til vores egen brug. Det er normalt 

Søren der står for denne opgave. 

 

Bestyrelsens ”Studietur” gik til Lønstrup/Sæby, 3 arbejdsdage, afsluttet med kurbad i Sæby 

 

FrederiksbergPuljen har ikke haft mange ansøgninger, hvilket gør, at vi selv søger mulige 

emner. Fremadrettet vil vi ud over ansøgningerne også selv lave donationer. 

FrederiksbergPuljen er igen fyldt op til 50.000 kr. 

 

DN-Tysmosen lånte 20.000 kr. i 2014 som likviditetslån, da de skulle skifte bank.  

Vi gav dem henstand til årsskifter 2015. DN-Tysmosen har nu anmodet om yderligere 

udsættelse til juni 2016, samt en afdragsordning.  

Vi har meddelt dem, at vi vil ville lade det være op til denne generalforsamling, hvad vi 

beslutter. 

Vi anmodede dem om regnskab og referater over anholdte møder, hvilket vi fik få dage før 

denne generalforsamling. Umiddelbart ser det fornuft ud, men der er nok lang til et 

bankskifte. DN-Land hjælper aktivt og vi afventer deres udmelding før vi går videre. 

 

Bestyrelsen takker alle for hjælpen i det daglige. Der er mange praktiske ting der skal 

gøres for de forskelige arrangementer fungere.  

En speciel tak skal lyde til Kim Ø som altid hjælper med ideer, trykkeri og ikke mindst musik. 

Vi vil også gerne takke alle dem der giver en hånd med ved søndagssvømningen, fx ved 

indgangen, mocca gruppen, men også i al almindelighed. 

Det samme glæder kurbadene – Tak til Marianne som altid stiller op timer før, for at klargøre. 

Men endnu engang tak til alle der giver en hånd med, stor som lille. 

  

Beretningen blev godkendt  

 

3. Fremlæggelse af regnskab 2015. 

 

Regnskabet er ikke udsendt, fordi vi arbejder i et kommercielt miljø, derfor bedes det holdes 

fortroligt. Revisor og bestyrelsen har underskrevet det fremlagte regnskab.  

 

Svømningen er der fremgang over hele linjen, men det gælder også udgifterne. Der kommer i 

gennemsnit over 100 gæster pr. svømning. 

De indkøbte vognmønter, kalendere med videre er afskrevet under PR og fremkommer 

indtægt fremkommer i takt med at de bliver solgt. 

Under andre udgifter finder man Yoga, klippekort til Gus mestrene, olier m.v. 

Under andre udgifter kurbad, finder man musik, musik afspiller, kørsel og frugt til kurbadene. 

Under andre medlems udgifter finder man årsmødet, refusion af kontingent i form af et K5 

eller tilsvarende nedslag på sæsonkort. 

Der blev fremlagt en oversigt fra Frederiksberg puljen, som viser hvad der er brugt penge til 

og hvad er der disponeret. Frederiksberg puljen er igen fyldt op til 50.000,00 

 

Thomas undrer sig over, at ikke flere har fået øjnene op for at der kan søges tilskud eller 

bevilling til naturist relateret formål. 

 

Der var ingen anmærkninger fra revisor. 

 

Regnskabet godkendt 
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4. Behandling af indkomne forslag 

 

Ingen indkomne forslag 

 

 

5. Fastsættelse af kontingent: 

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

Kontingentet udlignes med et K5 eller refusion af sæsonkort. 

 

Vedtaget.  

 

 

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

 

Helle Kristensen & Laila Qvant var 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  

På et spørgsmål om Succes og hvad denne ad sted kommer af gæster, er antallet vi lukker 

ind måske for mange? 

Kl. 16.15 er der mange, men hvis man blot venter lidt er de mange fordelt rundt i huset. 

Vi opfordrer vores gæster til at benytte faciliteterne i en anden rækkefølge, hvis de synes der 

er for mange. Der er altid plads et eller andet sted. Efter vi har fået 2 gus, er det ikke så 

voldsomt trængsel her længere.  

Alternativt kunne man sætte prisen op eller kun lukker medlemmer ind, hvilket ikke er 

fremmende for at få nye naturister. Bestyrelsen finder ikke dette nødvendigt. 

 

Sjællandsgade Bad afholder en naturist begivenhed først i april.  

Spørgsmålet er om det skal være gentagende begivenheder.  

DN-FS har meddelt at hvis DN-K ikke vil påtage sig samarbejdes opgaven, så er vi 

interesseret, det er dog deres område. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 18.12 og takkede for god ro og orden. 

 

 

 

 

 

                

  

Bjarke Andersen, dirigent  Laila Qvant, referent & kasserer 

 

 

 

 

Helle Kristensen, formand   Helge Bøgegaard, bestyrelsesmedlem 

 


