
Danske Naturister Storkøbenhavn – bestyrelsesmøde den 14. juni 2016 hos Mogens. 
 
Siden sidst 
Mogens omdeler liste over e-mail-adresser på bestyrelsesmedlemmer. 
 
Landsgeneralforsamling 
Mogens giver orientering om landsgeneralforsamling. 
 
Leje af Blovstrødhallen 
Hallen koster 1.150 kroner per gang. Skal vi sætte entreprisen op? Den er nu 40 kroner, og 
der kommer 16-20 stykker. Der er nogle, som mødes på Blovstrød Kro klokken 17 – og får 
10% rabat på hele regning mod fremvisning af medlemskort af DN. Tilmelding senest torsdag 
klokken 18 på e-mail: mogens@naturister.dk. Vi beslutter, at vi lejer hallen og tager en 
entreindtægt på 50 kroner for medlemmer. Børn under 16 sammen med en voksen gratis. For 
ikke-medlemmer af DN er entreprisen 60 kroner. 
Svømning er: Sidste fredag i måneden klokken 19:30 til 22:00 – se kalender på vores 
hjemmeside. 
 
Frederiksværk 
Mogens oplyser, at han ikke har hørt noget fra halinspektøren, ved ikke hvad han hedder, og 
han har ikke talt med Per Hingel. 
 
Hjemmesiden 
I kalenderen: 
28. juni 14: Picnic Hundige Strand: Tilmelding: pia-s@naturister.dk 
Selskabelighed og hygge, fællesspisning. Tag selv mad med, egen tallerken og bestik. Bor du i 
lejlighed og eller ikke kommer afsted til stranden, så er her chancen for at være sammen med 
andre nøgne mennesker på en rigtig hyggelig facon med fællesspisning og hyggesnak på 
stranden.  
7. juli 16: Picnic Charlottenlund Strand: Tilmelding: mogens@naturister.dk 
23. juli 14: Picnic Amager Strand ved Helgoland: Tilmelding: pia-s@naturister.dk 
5. august 15: Ishøj Strand: Tilmelding: asger@naturister.dk 
30. sept. Nøgensvømning Blovstrød Svømmehal – se info ovenfor 
28. okt. Nøgensvømning Blovstrød Svømmehal – se info ovenfor 
25. nov. Nøgensvømning Blovstrød Svømmehal - se info ovenfor 
17. dec. 13: julefrokost Tysmosen 
(Se mail fra i går) 
 
Tysmosen = Solvennerne 
Sammen med Solvenner har vi arrangeret petanque. (Datoer kommer på mail). Vi starter 
17:00, det koster 10 kroner per gang, som udelukkende går til grill og strøm. 
Tilmelding: mogens@naturister.dk 
 
Næste møde: tirsdag 13. september klokken 18 hos Mogens, Lersø Park Allé 27F, st. tv. Peter 
sørger for indkøb til spisning. 
 
Eventuelt: 



Pia opfordrer til at vores egne picnics markedsføres bedre. 
Vi pålægger formand og kasserer at udsende nyhedsbrev til medlemmerne af Danske 
Naturister Storkøbenhavn. Om aktiviteter som bestyrelsen har planlagt henover sommeren, 
hvori vi opfordrer medlemmer til at indgive ideer, ønsker og forslag. 
 
Bemærk: World Gardening Day 6. maj 2017. 


