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Referat af ordinær generalforsamling den 2. marts 2019 for Danske Naturister i 

Frederiksberg Svømmehal. 

 

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

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 af bestyrelsen var blevet bedt om at aflægge bestyrelsens beretning og 

regnskab. 

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

Dirigenten kunne konstatere at indkaldelsen var lovlig. Er indkaldt via mail 02-02-2019. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

 

Søren lagde ud med at fortælle, at det har været et kaos år. 

 

Svømning: 

Problembarnet saunagus havde 54 pladser, men det var aldrig nok, alle forslag der kom 

frem, gav blot bestyrelsen ekstra arbejde, hvilket vi ikke ønskede. Brugerne af saunaen 

skulle selv finde en brugbar løsning, så alle kunne få gus, ellers ville vi indføre regler.  

Det lykkes til sidst at få løst problemet 😊 

 

Efter få svømmegange i 2018, gange blev der konstateret skimmelsvamp i dampbadene, 

med undtagelse af kurbadsområdet, hvorfor de blev lukket.  

Dette kostede os mange brugere, i denne periode. 

 

Vi troede, at nu kunne der ikke gå mere galt, men vi blev klogere, da vi i den nye 

kontrakt, pludselig var flyttet op på 1 sal.  

Svømmehallen var mødt med krav om effektivisering og uanset vores argumenter var 

der ikke noget at gøre, så først i slutningen af sommerferien blev kontrakten 

underskrevet. 

 

Det blev en svær opstart, mange gæster var uforstående overfor flytningen, og havde 

ikke forståelse for, at vi havde forsøgt alt, hvorfor vi til sidst måtte skære igennem.  

Når alt kommer til alt, har vi på nogle områder fået bedre forhold, der er fx dobbelt så 

mange brusere, flere skabe og vi kunne også bruge herre badet. Desuden er der bedre 

flow, ved at være på samme etage.  

Vi ved der kun er ca. 22 pladser i saunaen, endnu en årsag til at få saunagus til at 

fungere.  

 

Nogle misbruger efter vores opfattelse rabatordningerne ved at købe klippekort og 

sælger klip til andre, hvilket ikke er meningen med ordningen. Vi søger derfor en løsning 

på hvordan vi løser dette. Det er naturligt at par deler, men ikke spekulation er ikke 

acceptabelt. 

Der blev spurt om man ikke kunne købe overskydende klippekort retur, men det er ikke 

hensigten med ordningen – i særlige tilfælde fx sygdom gør vi undtagelser. 

Vi stopper salget af K5 og K10 når det ikke kan nå at bliver brugt. 

 

Vi afholdte igen fastelavn og indkøbte fastelavnsboller i 2018 med stor succes. 
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Sauna gus: 

Bestyrelsen har som skrevet tidligere talt meget om problembarnet saunagus. 

Da vi havde 54 pladser, havde vi 2 gus. Nu har vi ca. 22 pladser og på det sidste laves 

der 3 gus - er det for meget? 

Bestyrelsen har talt helt at stoppe gus og ved at vi vil miste nogle gæster. Derfor 

kommer op her i dette forum, for hvad ønsker vi? 

 

Nogle gæster ønsker ikke gus, de vil blot gerne have sauna varmen. de har svært ved at 

opnå dette, da saunaen enten er for varm efter et gus, eller bliver luftet ud. 

Da vi startede naturistsvømningen var der ingen gus, så kom der 1, så 2 og nu 3, 

Bestyrelsen ønsker ikke at være vagtmand, så saunaer brugerne må selv finde en 

løsning, så alle kan opnå 1 gus.  

Nogle mente 2 gus bliver for lidt, da der er mange der ønsker det. Man kan eventuelt 

afkorte gus til fx. 10 min mod15 min i dag!  

Vi fortsætter indtil videre med 3 gus. 

 

Fremmødet var faldende i hele 2018. Vi var omkring 130 gæster første søndag i 

januar 2018. men efter at dampbadet ikke var en mulighed, faldt antallet i gennemsnit 

med 30%. 

Efter sommerferien i nye omgivelser går gennemsnittet fra 93 til 68, så noget skal gøres. 

Vi har dog fået flere nye unge gæster (studiekort), der vil vi gerne fokusere mere 

 

PR. 

Vi mangler PR og bestyrelsen har manglet kræfter. Da det er Søren der har ekspertisen 

hertil, peger pilen på ham og Søren har dog også andre opgaver, andre steder.  

Bar søndag er dog blevet genoptrykt og sat i dueslaget i forhallen i svømmehallen, vi 

håber det giver nye gæster. 

Vi skal dog have lavet en ny folder. 

 

Det blev foreslået, at reklamere i de lokale aviser, samt at søge input fra gæster udefra, 

da der er kommet en træthed blandt gæsterne 

Markedsføring er vigtig, tror ikke kun det er dampbadet der har givet nedgangen. Vi skal 

betale os fra markedsføringen, fx konkurrence i radioen eller lignende. Bland kortene lidt 

og prøv nye ting. 

 

Kurbad: 

Vi havde et ekstra kurbad i september som kompensation for det manglende dampbad.  

Alle vores kurbade er udsolgt. 

 

Medlemsforpligtelsen: 

Vores formål i DN-FS er at lave naturist aktiviteter - vi mener dog ikke, at alle vores 

medlemmer lever op til denne forpligtelse. 

Bestyrelsen har et behov for hjælp til at løse forskellige opgaver: Laila kæmper en kamp 

med at få besat billetsælgerposterne hver søndag, så det ikke er de samme 4 der SKAL 

møde. Vi skal også bruge ekstra øjne i hallen/badet, da bestyrelsen ikke kan være 

fuldtallig alle søndage. 

I 2015, talte vi om et uforpligtende medlemskab, dette har dog ikke været yderlige oppe, 

men noget skal ske. 

 

Bestyrelsen: 

Bestyrelsen deltager normalvis i alle DN-lands arrangementer som: Generalforsamling, 

foreningsmøde og andre fælles møder der indkaldes til. 

 

Beretningen blev godkendt  
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3. Regnskabs fremlæggelse. 

Regnskabet blev gennemgået af Søren 

 

Regnskabet har i år i lille fremgang trods af faldet af deltagere. Dette skyldes at vi 

stadig har udsolgte kurbade, hvorfor gør at vi ender med et lille overskud.  

Frederiksberg puljen er igen fyldt op. 

Revisor har gennemgået regnskabet, og fået forklaring på de få spørgsmål. 

Der var ingen anmærkninger fra revisor. 

 

Vi kan godt lide at pengene på kontoen kommer ud at arbejde, og vi støtter gerne 

aktiviteter. 

 

Ok har opsagt vores bonusaftale, da der var ikke nok der tilsluttede sig 

 

Vi bør måske overveje, hvor mange gæster vi højst kan have til svømning fremover i de 

nye omgivelser. 

 

Regnskabet godkendt 

 

4. Behandling af indkomne forslag 

Ingen forslag modtaget 

 

5. Fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsen forslår det hævet til 250 kr. svarede til hvad et K5 koster. 

Fremover byttes det ikke.  

Kontingentet 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  

Thomas påpegede vigtigheden af ”regler” på Facebook, så man ikke kommer i unåde hos 

dem, med bl.a. forkerte foto, som vi ser som harmløse, men de ser som uacceptable 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 18.11 og takkede for god ro og 

orden. 

 

 
 

                

  

Bjarke Andersen, dirigent 

 

 

 

 

 Laila Henckel Qvant, referent & 
kasserer 

Helle Kristensen, formand   Helge Bøgegaard, bestyrelsesmedlem 

 


