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Referat af bestyrelsesmøde 
Afholdt 28. januar 2014 hos Mogens Heimann 

 
 

 
Deltagere:  Mogens Heimann, Susanne Jespersen, Pia Struck-Madsen, Peder Jespersen,  

Martin Duekilde, Svend Andersen. 
 
 

1. Siden sidst 
 
Mogens har modtaget en orientering fra landsformanden angående 2 personsager (klagesager). 
Vi foretager os ikke yderligere. 
Tysmosen: Lars Heisel er udtrådt af bestyrelsen pr. 1. januar. Henrik Hansen er konstitueret 
formand indtil næste generalforsamling. 
Vi har bevilget kr. 5000,- til Tysmosen, som endnu ikke er udbetalt. Må afvente afklaring med vores 
bankforbindelse. 
 
2. Status af banker 
 
Arbejdernes Landsbank er opgivet som ny bankforbindelse. Vi fortsætter indtil videre med Danske 
Bank og undersøger, om Nordea kunne være en mulighed. 
 
3. Mail fra DN Frederiksberg 
 
DN Frederiksberg har holdt bestyrelsesmøde den 5. januar, og referat af mødet foreligger. 
DN Frederiksberg er indstillet på et møde med os, og vi vil foreslå søndag den 9. eller søndag den 
16. februar kl. 17.00 i svømmehallen, hvor fremtidig opgavefordeling mellem de to afdelinger 
drøftes. 
Martin formulerer et svar, og Mogens kontakter Søren Kristensen om mødetidspunkt og vil 
understrege, at mødet bør foregå et sted, hvor svømmehallens øvrige gæster ikke har adgang. 
På opfordring fra bestyrelsens nye medlemmer blev Frederiksberg-svømningens historie kort ridset 
op. 
Det blev fremhævet, at DN København ikke kan nægtes adgang til at tale direkte med 
Frederiksberg svømmehal. 
 
4. Fremtidigt virke 
 
Efter mødet med DN Frederiksberg tages der stilling til DN Københavns fremtidige virke. 
Der er eventuelt mulighed for at benytte Emdrup svømmehal til naturistsvømning. 
 
5. Generalforsamlingen 
 
Mogens fremlagde udkast til bestyrelsens beretning. Bestyrelsen gennemgår beretningen og 
kommer med eventuelle kommentarer. 
Vi mangler en suppleant til bestyrelsen. Mogens vil foreslå Flemming Lysdahl. 
Martin Duekilde er ikke på valg i år, men vil gerne fratræde, hvis der kan findes en ny kandidat til 
bestyrelsesposten. Martin udleverede en skrivelse desangående til oplæsning på 
generalforsamlingen. 
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6. Eventuelt 
 
Der blev spurgt til tidligere aktiviteter i DN København. Martin vil fremsende en liste over aktiviteter, 
som eventuelt kan genoptages. 
Endvidere blev der spurgt angående fælles spisning ved sæsonafslutning, og om der er mulighed 
for camping på Albuen, som tidligere har været gennemført. 
Der var forslag om en tur til Berlin, eller til julemarked i Lübeck. 
I forbindelse med Kulturnatten har vi tabt kr 2.000,- for tilmelding og kr. 8.000,- for afbestilling af 
Frederiksberg svømmehal. 
 
Der er svømning i Blovstrød svømmehal i marts. Vi vil forsøge at være til stede. 
 
7. Næste møde 
 
Aftales på generalforsamlingen. 
 
Referent: Svend Andersen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


