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Referat af ordinær generalforsamling den 7. marts 2020 for Danske Naturister i 

Frederiksberg Svømmehal. 

 

Tilstede: Bjarke, Thomas, Henriette, Bjørn, Jesper, Istvan, Troels, Marianne, Helle, 

Helge, Angelina, Søren og Laila 

Afbud: Aniko & Peder  

 

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.  

Søren byder på bestyrelsens vegne velkommen til et nyt medlem i foreningen: Angelina, 

som har taleret, men ikke stemmeret, før første kontingent er betalt.  

Angelina holder styr på søndags gus´ene og holder ro og orden i saunaen. 

 

Vi mistede desværre et medlem: Susanne den 22. februar i år og afholdt et minuts 

stilhed til hendes minde. 

 

Søren Kristensen blev valgt som dirigent og Laila Henckel Qvant blev valgt som referent. 

Dirigenten kunne konstatere at indkaldelsen var lovlig. Er indkaldt via mail 12-02-2020. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

 

Svømning: 

Søren lagde ud med at fortælle, at 2018 havde været et kaotisk år, men 2019 har aldrig 

være dårligere, hvilket vi kan se på vores statistik, antallet at deltagere til svømningen 

faldt og faldt. 

I 2018 var uro på grund af flytningen til 1 sal, og til at vænne sig til nye omgivelser og 

vilkår. Det er dog kun saunaen der er blevet mindre, vi har nu flere skabe og flere 

brusere og har også herrer siden på 1 sal til vores rådighed. 

 

2019 har været stabil i det lave antal af deltagere, men de første 2 måneder af 2020 er 

antallet dog heldigvis på vej op i den positive retning igen. 

 

Kurbad: 

Vores kurbade har gået godt, vi har igen i år fået kompensation fra Frederiksberg 

svømmehal for fejl og mangler og tildelt ekstra kurbade, som vi og vores gæster har 

nydt godt af 

Alle vores kurbade har til januar været udsolgt. Kun marts har haft ledige pladser, men 

det kan skyldtes de mange sygemeldinger der er kommet. 

 

Bestyrelsen: 

Bestyrelsen har deltaget i DN-Lands arrangementer, bl.a. GF og Foreningsmøde. 

Det kommer vi dog ikke til i 2020, da det sammen falder med egne arrangementer, 

hvilket vi finder uheldigt. 

Ydermere mangler vi indkaldelse til foreningsmøde om 14 dage, kender intet hertil, ud 

over rygter. 

http://www.naturister.dk/frederiksberg


Side 2 af 4 

 

 

Bestyrelsen valgte i november at invitere medlemmer + ledsagere på arbejdstur + 

julefrokost tur på Oslobåden, hvor der skulle arbejdes med emnet: hvad gør vi i året 

hvor Svømmehallen holder lukket.  

 

Brainstorm og livlig snak bliv til mange brugbare emner der arbejdes videre med, vi har 

dog valgt ikke at søge ny svømmehal til søndagssvømningen, men prøver at deltage i 

andre foreningers arrangementer  

 

Laila´s opgave blev at undersøge marked for kurbad, andet sted i nærområdet, vi venter 

dog stadig tilbagemelding om pris m.v. 

 

Det blev aftale at der skulle udsendes Nyhedsbrev, og det første kom ud i januar, hvor 

medlemmer, samt ikke medlemmer der er tilmeldt informationer for nyheder, har 

modtaget dette, det har dog også været opslået til vores arrangementer. 

  

Det er også meningen at der skal laves en samlet kalender hvor alle mulige 

arrangementer i DN, vi kan og vil deltage i fremgår, denne kalender vil også blive 

udsendt til information.  

 

Frederiksberg puljen: 

Bestyrelsen har købt en campingvogn, egentlig for at lave den om til en sauna, men 

hvem havde tid til at køre den rundt: ingen, derfor kommer den til at forblive, som CV og 

vil blive lejet ud på Tysmosen FriluftsCenter. 

Vi har fået endnu en campingvogn tilbudt, denne lidt større og da den var lidt dyrere 

ønskede vi den samlede DN-FS godkendelse, hvilket vi fik Den vil herefter blive købt. 

Denne CV vil også blive brugt til udlejning. 

 

Spørgsmål:  

Troels: De nye brugere unge og par, er en god udvikling. 

 

Troels: Hvor finder de nye os. Hvad sker der med Frederiksbergs brugere når de lukker. 

Søren svarer, at vi har fået TV reklame i svømmehallen indgang, Brochure i 

svømmehallen, og er på Kultunaut, hvilket gør at vi kommer i Frederiksberg Bladet. 

Facebook. Flintholm overtager de daglige brugere at Frederiksberg svømmehal når de 

lukker. 

  

Søren: DN-K har spurgt til svømning i lukke året, har svaret Dem, at vi intet gør. De er 

velkommen til selv at sætte noget i gang, men at vi jo kommer tilbage september 2021. 

 

Henriette: DN-K, kan jo evt. undersøge om at holde Blovstrød åben flere fredage. 

 

Thomas: Sjællandsgadebadet måske et alternativ til kurbadet 

 

Henriette: Hvordan gør vi fremover med ikke medlemmer, det virker utrygt, hvem er det 

egentlig vi lukker ind 

Søren svarer: Man kan evt. bede dem om at legitimere sig, det må vi kigge på. 

 

Beretningen blev godkendt  
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3. Regnskabs fremlæggelse. 

Regnskabet blev gennemgået af Søren 

 

Svømning: Til trods for nedgang i deltager et lille + på kontoen 

Fastelavn: Udgiften er faldet 

Afslutning: Udgiften er faldet 

Kurbad: Indtægt er steget pga. ekstra kurbade 

Udgifter: Leje af eksterne gusmestre 

Event: Forenings tur på Oslobåden 

Bonus: Fra forsikringsselskabet 

Kontingent: Steg, så det passede med et K5 

Gebyr:  MobilePay koster nu et fast månedligt gebyr + de 0,75 x antal transaktioner 

Udgift:  Bestyrelsen godtgørelse 

GF: Mad til os efter GF 

Frb Puljen: Indkøb af en shelter + en campingvogn til udlejning 

 

Regnskabet har derfor i år givet et lille overskud trods af faldet af deltagere til svømning.  

Dette skyldes at vi stadig har udsolgte kurbade, hvorfor gør at vi ender med det lille  

overskud.  

Frederiksberg puljen er igen fyldt op. 

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

Der var ingen anmærkninger fra revisor. 

 

Når vi lukker ned til sommer, vil regnskabet bliver gået i gennem for at udligne alle de 

tilgodehavende m.v.  

 

Regnskabet godkendt 

 

4. Behandling af indkomne forslag 

Ingen forslag modtaget 

 

5. Fastsættelse af kontingent: 

Ingen ændring af kontingentet, der fortsat vil være 250,- pr. 01.04.2020 

 

Snak om rimeligheden i det dyre medlemskab, da man i år ikke vil have glæde af et K5, 

da svømmehallen holder lukket. 

 

Vi tænker at DN-FS igen i år kommer til at yde tilskud til deres medlemmer til forskellige 

arrangementer/aktivister, som tidligere år. Hvorfor vi ikke ser nogen grund til at nedsatte 

kontingentet. 

 

Kontingentet vedtaget. 

 

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

Helle Kristensen på valg. Genopstillede og blev valgt. 

Laila Henckel Qvant 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 
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9. Eventuelt  

Istvan: Afslutter vi sæsonen med et brag 

Søren svarer: Ringer og undersøger med svømmehallen, om kurbadet er ledigt d. 

26.04.2020 

 

Troels: Ved svømmehallen at vi gerne vil tilbage fremover? 

Søren svarer: Ja vi har tilkendegivet over for svømmehallen at vi er klare 2 søndag i 

september 2021, når de er åbnet igen 

 

Laila: Kan svømmehallen stille borde og stole til rådighed til vores kurbade fremover, når 

de giver os deres gamle udslidte. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl. 18.02 og takkede for god ro og 

orden. 

 

 

 

                

  

Søren Kristensen, dirigent 

 

 

 

 

 Laila Henckel Qvant, referent & 

kasserer 

Helle Kristensen, formand   Helge Bøgegaard, bestyrelsesmedlem 

 


