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Til stede: Peder, Anny, Steffen, Mogens, Asger. 
 
1. Siden sidst: 
 
Referat fra Lands GF: Hyggelig weekend, dejligt sted ved Sejerøbugten. Man havde 
mobilsaunaen, vildmarksbadet med, og der var god mad. Anny og Mogens mener, der er 
kommet en kanon bestyrelse. Torben Larsen er blevet formand. Mette er suppleant. Bjørn er 
kommet i bestyrelsen. Læs i øvrigt referat fra generalforsamlingen 2. juni 2018. 
 
2. Ansøgning fra Fritidscentrets Tysmosen. 
Ansøgningen er modtaget 1/6 2018, oplyser Mogens. Der burde have stået en dato på den 
skriftlige ansøgning, som bestyrelsen nu får at se for første gang. 
Det ansøgte beløb lyder på 4.660,00 kroner til krolf. 
Anny er ikke tilfreds med at skulle tage en beslutning med så kort varsel. Mogens burde have 
videresendt ansøgningen til os andre, så vi kunne have forberedt os. 
Beslutning: Vi udskyder beslutningen til førstkommende bestyrelsesmøde, da 
bestyrelsesmedlemmerne ikke er "klædt ordentligt på" til at beslutte nu. 
 
3. Blovstrød Svømmehal:  
31/8? Mogens har rykket for et svar. Fredag den 31/8 er godkendt. Fredag den 28/9 er ikke 
godkendt, men der er plads fredag den 21/9. 
Mogens kan ikke den 31/8. Anny kommer den 31/8 og er tovholder. Mogens kommer den 
21/9. Da det er blevet dyrere for os at leje svømmehallen, beslutter vi en lille prisstigning på 
entreen på 5 kroner, så den bliver 50 kroner for medlemmer af Danske Naturister og 70 
kroner for ikke-medlemmer. Asger laver pressemeddelelse og sender den og avisers 
mailadresser til bestyrelsesmedlemmerne. 
 
4. Tysmosen 
– skal vi holde sankthans der? Nej. 
 
5. Tur til Ostsee Terme:  
Udvalget har arbejdet, er ikke kommet så langt. Udvalget har overvejet følgende datoer, en af 
følgende weekender: 14-16/9, 5-7/10, 2-4/11, 9-11/11. 
Vi har 34.518,07 kroner til rådighed per den 12. juni 2018 (i h. t. mail fra Mogens 12/6). 
Bestyrelsen beslutter, at pengene skal gå til en kuroplevelse i Danmark, eventuelt Nyborg 
hvor svømmehallen åbner til september efter at være blevet renoveret. 
Naturistsvømning i Nyborg Svømmehal finder sted klokken 17-21 lørdag den 1/9, 29/9, 3/11, 
1/12. Bestyrelsen sigter mod den 29/9. Udvalget (Anny og Mogens) undersøger 
transportmuligheder og andet praktisk. Sender mail rundt om, hvad de finder ud af indenfor 
to uger. 
 
6. Økonomi for bestyrelsen:  
Ingenting. 
 
7. Nyt bestyrelsesmøde:  
13/8 klokken 19:30 hos Steffen. Bestyrelsen beslutter, at vi har økonomi som et fast punkt 
fremover. 
 
8. Eventuelt:  
Petanque starter søndag 17/6 kl. 11-13. 


