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Referat af bestyrelsesmøde 

afholdt 8. februar 2016 hos Mogens Heimann 

 

Deltagere: Mogens Heimann, Susanne Jespersen, Peder Jespersen, Pia Struck, Peter Elgaard 

Pedersen, Svend Andersen. 

Afbud: Per Hingel. 

 

1. Siden sidst 

Der var 22 deltagere i julefrokosten på Tysmosen. Der var almindelig tilfredshed med mad og 

faciliteter. 

15 deltog i hyggeaften med spisning ved kyndelmisse i Tysmosen. 

Regnskab: Susanne Jespersen kontakter Per Hingel for at få afsluttet regnskabet. 

DN Land holder landsgeneralforsamling  i Tysmosen 10-11-12. juni.  

Der var drøftelse angående bevilling fra DN København til DN Tysmosen på kr. 5.000,-. 

Normalt gives ikke tilskud lokalforeningerne imellem, men på et tidligere bestyrelsesmøde enedes 

om i dette tilfælde at bevilge de 5.000,- kr, såfremt også andre lokalforeninger ville støtte. Dette har 

været tilfældet, og derfor er DN Københavns bevilling i orden, men det bør for fremtiden fremgå af 

dagsordenen, hvis der er forslag om bevilling af større beløb.  

 

2. Generalforsamling 13. marts 2016 

Troels Panild har givet tilsagn om at være dirigent. Undertegnede foreslås som referent. 

Der stilles forslag om kontingentforhøjelse på kr. 50-, således at lokalforeningen får kr. 100,- i 

stedet for som nu kr. 50,-. Kontingentforhøjelsen skal bruges som sikkerhed i det tilfælde, at der 

bliver udgifter ved svømning i Frederiksværk.  

David Bjarkam vil gerne stille op til bestyrelsen. 

Per Hingel fraflytter DN Københavns område og genopstiller derfor ikke. 

Pia Struck stiller som enkeltperson og medlem af DN København forslag om navneændring fra DN 

København til DN Storkøbenhavn. Mogens sender forslaget ud til alle medlemmer inden 

generalforsamlingen. 

 

 



 

 

3. Tysmosen - fusionsudvalg 

Det oplystes, at DN Land har støttet Tysmosen med kr.80.000,-. Der var en længere drøftelse 

angående Tysmosens situation og fremtidigt samarbejde/sammenlægning. Tysmosen har været 

drevet af et fællesskab, og der har været problemer med både økonomi og drift, men der er nu 

kommet mere styr på det. Kundegrundlaget er i orden, og den daglige drift fungerer fint. Problemet 

er gældsposter, og der blev udtalt frygt for, at en sammenlægning kan tømme DN Københavns 

kasse.  

Det blev påpeget, at Tysmosen kan være til gavn for alle medlemmer, og det kan være et fristed 

uden pressedækning. Der kan være behov flere faciliteter på Tysmosen, evt. en forretning eller en 

ordning med levering af morgenbrød i weekenden.  

Tysmosen har nu ca. 40 medlemmer. Antallet af fastliggere er faldet fra 30 til 6, men der er 

kommet flere gæster, specielt udenlandske. 

Fusionsudvalg er nedsat og har holdt sit første møde. 

Pia: Der kommer et udkast til tekst vedrørende eventuel fusion. Det blev fremhævet, at der endnu 

ikke er fastlagt noget mht eventuel fusion.  

 

4. Frederiksværk svømning 

Det er pt uklart, om dette kan gennemføres, det skal behandles i kommunalbestyrelsen, og det 

vides således heller ikke, om svømning kan starte forår eller efterår. 

Ønske: Svømning 2. fredag i måneden i Frederiksværk, 4. fredag i Blovstrød. 

 

5. DM i naturistsvømning. 

Det går godt med tilmeldinger fra professionelle. Der er et godt samarbejde med Sigma, der har 

godt styr på pressedækningen.  

 

6. Næste møde 

Mandag den 7. marts kl. 18.00 hos Mogens Heimann. 

 

Referent: Svend Andersen 

 


