
Referat af ordinær generalforsamling   
DN-Storkøbenhavn d.26 marts 2017 kl.14.00 

Frederikberg svømmehal sats kantine. 
 

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent. 
Troels valgt som dirigent, Anny Møller valgt som referent. 
 
Pkt.2 Valg af stemmetællere 
Pia og Kenneth blev valgt. 
 
Pkt.3 Bestyrelsens beretning. 
 
Vi havde igen jul i Mosen, vi var 22 som havde en dejlig dag, vi startede 
med Kenneths gode mad. Som noget nyt havde vi bestilt vildmarksbadet, 
og da vi startede var det 36 grader, da vi sluttede var det oppe på 45 
grader. 
Svømning i Blovstrød. Vi har 8 gange svømning, heraf 2 hvor saunaen 
ikke virkede inden da spisning på Blovstrød Kro med meget forskellige 
antal deltagelse.  
Vi har prøvet på at få fat på Frederiksværk Svømme Hal, først slutning af 
september 2016 fik de grønt lys for at lukke hallen fredag, og leje den ud 
til klubber. Jeg prøvede på at få et møde med inspektøren, han syntes at 
jeg havde tid den 8. eller 9. oktober. Der havde jeg andre møder, så 
sendte jeg hvilke dag jeg kunne. Så har jeg ikke jeg ikke hørt fra ham 
siden, jeg har mailet til ham november, december. I januar ville Pia prøve 

at få fat i ham. 14.2 mødte Henrik i Svømme Hallen, der var gået noget 
galt, han havde vinterferie, så vi kunne kun tale sammen kort. Så blev 
han indlagt og fik en Bay pas operation, og er stadig sygemeldt; men vi 
har skre-vet sammen, og vi håber at kan starte i hallen den 08.09 2017. 

Der er blevet sendt 5 stk. nyhedsbreve ud i årets løb. 
Piechniks ture var ikke så gode i år, dårligt vejr, og måske de forkerte 
steder, og tidspunkter. 
I årets løb har vi haft 7 bestyrelsmøde.  
Til sidst vil jeg sige tak for det arbejde bestyrelsen har lavede. 
 
Formandens beretning blev godkendt med flg. kommentar: 
Det har været uheldigt at saunaen i Blovstrød har været slukket ved flere 

besøg. 
 
Pkt. 4 Regnskabsaflæggelse. 
 



 



Regnskabet godkendt. 
Det oplyses at der er 364 medlemmer, det er muligt at søge tilskud til 
arrangementer hos DN-Land. 

 
Pkt.5 Der er forslag om at give 200 kr. pr medlem som deltager i 
Landsgeneralforsamlingen. 
Forslaget enstemmigt vedtaget. 
 
Pkt.6 Fremlæggelse af bestyrelsens aktivitetsplan. 
-Der er planer om svømning i Tisvildeleje til sommer. 
-Det er planen at der skal startes svømning i Frederiksværk svømmehal 
fredag d.8. september, detaljerne bliver offentliggjort senere. Der er 
overvejelser om det er for dyrt. Det koster 1200 kr. pr time og hallen 
lejes i 3 timer. 

-Den årlige julefrokost bliver lørdag d.16 december 2017 
Sofiebadet. 
Vi prøver på om der er andre Svømme haller i Københavns område. 
 
Pkt.7 Fastsættelse af kontingent. 
Det vedtages at kontingent på 50 kr. fortsætter. 
 
Pkt.8 Fremlæggelse af budget til orientering. 
 

BUGET 2017-2018 
 

Indtægter   15000 
Generalforsamling     1500 
Julefrokost      1500 
Gaver         600 
Transport til DN land    3000 
Svømning Blovstrød 
 og Frederiksværk     4500 
Bestyrelsmøde      1500 
I alt    15000              12600 
Overskud             2400 
I alt    15000          15000 

 
Pkt.9 Valg af formand. 
Mogens genvalgt. 
 
Pkt.10 Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Peder genvalgt. 
Kenneth valgt. 
Ingen suppleanter valgt. 
 



Pkt.11 Valg af revisor og revisor suppleant. 
Troels genvalgt som revisor. 
Som revisorsuppleant er Steffen Hensager valgt. 

 
Pkt.12 Eventuelt. 
Der har været afholdt saunaevent. Steffen undrede sig over at ”vi” ikke 
er synlige der hvor de unge mennesker er. Der havde været stor søgning 
til nøgensauna. 
 
Søren orienterede om planerne for Tysmosen: 
Der skal betales dagsbiletter. 
Det skal være muligt at bruge den nye sauna på alle tider. 
Der bliver opstillet nye Sheltere i den forbindelse tænkes det at 
arrangerer bach to basic. 

Der kommer forpagter på i klubhuset dette bliver omdannet til cafeteria 
(Kim Øverup bliver forpagter) 
På det tidligere kontor kommer der et lille køkken. 
 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Referent       Diagent 


