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Andersen, Anny Møller, Svend Waltenburg. 

Afbud: Susanne Jespersen, Per Hingel. 

 

1. Status over Tysmosens situation. 

Tysmosen mangler akut penge for at køre videre. Kr. 35.000 skal skaffes hurtigst muligt. 

Der kommer oplæg fra Tysmosen herom, og mulighed for fundraising undersøges. Det blev 

drøftet, om DN København vil give kr. 5.000,-. Resultatet blev, at det vil DN København 

gerne, såfremt andre lokalforeninger også giver tilsagn om støtte. Tysmosen har en gæld 

på ca. 270.000 kr, men den daglige drift løber rundt, og sommeren har været god med 

mange gæster, der har været flinke til at hjælpe i en vanskelig situation med kun 2 i 

bestyrelsen. Men dalende medlemstal er et problem. 

Der har været kontakt til Dansk Brøndejerforening, der har konstateret, at nitritindholdet i 

vandet kun er lidt over tilladt niveau. Det betyder, at der er mulighed for at vandet kan 

renses for ca. 25.000,- kr, og kommunal tilslutning til kr. 300.000,- kan derved spares.  

Tysmosen søger derfor om medlemskab i Dansk Brøndejerforening.  

 

Det er et problem, at der betales høje renter af gælden (ca. kr. 26.000,- om året), og en 

omlægning af lån er i gang. 

 

Der er kommet forslag fra DN Land om sammenlægning af DN Tysmosen og DN 

København. Det vil betyde kontingentforhøjelse for medlemmer af DN København, men til 

gengæld får medlemmerne fri adgang til Tysmosen, og der skal ikke betales for person-

overnatning. Endvidere arbejdes der på at give adgang for hunde og katte. 

Sammenlægning af DN København og DN Tysmosen er mest naturlig, da Tysmosen ligger 

i DN Københavns område. 

 

2. Siden sidst. 

Der har været gennemført 2 picnicture, dog uden grill. Resterende grillkul doneres til 

Tysmosen.  

 

3. Mødet i Vejle. 

Mødet i Vejle blev til mødet i Aarhus. Anny og Mogens deltog. Forslag til 

vedtægtsændringer for Danske Naturister blev udleveret, og § 7, repræsentantskab blev 

drøftet, specielt hvad angår antallet af repræsentanter for hver lokalforening.  

 

 

 

http://www.naturister.dk/


4. Samarbejdet med Tysmosen. 

Pinsetur. Endnu har ingen påtaget sig at arrangere pinsetur i 2016. Kunne eventuelt være 

på Tysmosen. Forslag indsendes af DN København eller DN Tysmosen.  

Tysmosen har medlemsmøde lørdag den 26. september, hvor medlemmerne kan 

orienteres om en eventuel fusion.  

Inden en eventuel sammenslutning skal medlemmerne tage stilling på generalforsamlinger i 

DN København hhv. DN Tysmosen. Det foreslås, at der nedsættes et fusionsudvalg som 

forberedelse til generalforsamling.  

Forslag til arrangementer på Tysmosen: 

Julefrokost holdes på Tysmosen lørdag den 12. december. Der kan arrangeres samkørsel 

fra Ballerup St. (Der skal laves billetter til julefrokosten). 

Anny har et surroundsæt, som gerne doneres til Tysmosen til brug ved eventuel 

musikaften. 

Pia har en projector, som kan benyttes til filmforevisning. 14. november er foreslået til 

filmaften.  

Pia og Peter taler sammen om kursus (workshop) til foråret om naturisme. 

Svend Waltenburg kan holde foredrag om Tysmosens historie. 

Pia tilbyder at holde foredrag 2. mandag i måneden – prisforslag for deltagelse: kr. 150,-. 

 

5. Hjemmeside 

Per er webmaster og vil udfærdige DN Københavns hjemmeside så godt som muligt.  

 

Det er aftalt, at 2 i billetsalget kommer gratis ind i forbindelse med svømning i Blovstrød.  

 

Næste møde: Mandag den 19. oktober kl. 18:00 på Lersø Parkalle for både DN København 

og DN Tysmosen.  

 

 

Referent: Svend Andersen. 

 

 

 

 


