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Referat af bestyrelsesmøde 

afholdt 17. august 2015 på Tysmosen 

 

Mødet var et fælles møde for DN København og DN Tysmosen. 

 

Deltagere: Mogens Heimann, Pia Struck, Peter Elgaard Pedersen, Svend Andersen, Anny 

Møller.  

Afbud: Peder Jespersen, Susanne Jespersen, Per Hingel. 

 

1. Samarbejde med Tysmosen. 

Der har været afholdt møde med DN Land, Søren Kristensen DN Frederiksberg og DN 

Tysmosens bestyrelse. Mogens Heimann repræsenterede både DN København og Tysmosen. 

Der blev opfordret til samarbejde (ikke sammenlægning) mellem DN København og DN 

Tysmosen, således at Tysmosen optræder som DN Københavns hjem- og aktivitetsadresse. 

Fx kan julefrokost lørdag den 19. december (eller en anden dato) afholdes på Tysmosen. 

Dog kan vejret være et problem, og der er lukket for vandet på det tidspunkt. Men der afholdes 

altid julefrokost på Tysmosen 2. juledag, så problemerne kan løses, og Tysmosen kan i det 

hele taget benyttes uden for sæsonen. Vi kan give rabat på svømning i Frederiksberg den 

efterfølgende søndag til deltagerne i julefrokosten. 

Det kan være et problem, at mange medlemmer af DN København ikke har bil, men der er 

eventuelt mulighed for kørselsordning for dem, der ikke har bil. Der findes desuden en god 

cykelrute til København. 

Ekstraordinær generalforsamling I Tysmosen afholdes 30. august kl. 15.00, hvor 

medlemmerne skal tage stilling til samarbejde med DN København. Yderligere 2 besty-

relsesmedlemmer er fratrådt, så nu er der kun 2 tilbage. 

Eventuelt medlemskab i begge steder kan give rabat. 

Forslag til aktiviteter i Tysmosen: 

Filmaften: Vi kan måske låne/leje film fra Statens Filmcentral. Anny undersøger, om det er 

lovligt at vise film for DN København/DN Tysmosens medlemmer. Filmaftener kan indledes 

med spisning. 

Tysmosen har også mulighed for at få DN’s musikanlæg, hvis de ikke selv skal bruge det. 

Per Hingel har foreslået førstehjælpskurser. 



Pia holder gerne foredrag om personlig udvikling og seksualitet og om den nordiske 

gudeverden. 

Martin spørges, om han har lyst til at holde engelskkursus. 

Der har før været ture til Ostseethermen. Dette kan eventuelt tages op igen. 

Pia og Peter laver gerne oplæg til temaet ”Lær at være nøgen”. 

Allerede fastlagte aktiviteter i Tysmosen: 

Store legedag 29. august. 

Store kagedag 6. september. 

Petanque i lige uger. Sidste gang 26. september med spisning også for ikke petanque spillere. 

Hvis der senere skulle komme forslag om sammenlæsning af DN København og DN 

Tysmosen, kræver det vedtægtsændringer og skal dermed vedtages på generalforsamlinger i 

både DN København og DN Tysmosen. 

 

Blovstrød. 

Svømningen i Blovstrød fortsætter i efteråret sidste fredag i september, oktober og november, 

og der arrangeres DM i nøgensvømning igen i 2016. Det foreslås, at de to personer, der sidder 

ved billetsalget, kommer gratis ind. 

Vindere fra DM i 2015 har gratis billetter til gode. 

 

Siden sidst. 

Vejret har været blandet til strand/picnicturene, og deltagertallet begrænset, men det har været 

en succes med sauna. Der var ikke meget stemning for at grille. 

Vi mangler en ansvarlig for hjemmesiden, der trænger til opdatering. 

Mille fra DN Land vil gerne samarbejde og er bl.a. god til udsendelse af meddelelser. Måske               

kan der også blive tale om annoncesamarbejde. 

 

Referent: Svend Andersen 

 

 


