
Bestyrelsesmøde i DN Storkøbenhavn mandag den 21. januar 2019 

Asger Sandal Jeppesen / Bendt Mollerup 
1 af 1 

Alle til stede: Steffen, Mogens, Asger, Peder, Anny. 
 
1. Siden sidst:  
Mogens og Steffen oplyser, at bankskiftet (fra Danske Bank til Arbejdernes Landsbank) endnu 
ikke er fuldendt. De skal i banken i den kommende uge (uge 4) og underskrive papirer, som 
banken nu endelig har udfærdiget. Det har taget sin tid! 
 
2. Kontingentpenge 
Der er stadig et hængeparti med DN-Land, som mangler at overføre kontingentpenge fra 
2018, og Mogens har igen rykket for medlemsliste. 
Vi beslutter, at Anny på bestyrelsens vegne sender en mail til DN's bestyrelse. Hun sender et 
udkast til os på mail, som vi skal godkende. 
Vi konstaterer også, at ingen af os har fået DN-medlemskort for 2019... 
 
Bestyrelsen opfordrer Mogens til at stramme op på stavningen, særligt når det er datoer. 
 
3. Evaluering af julefrokost 
Vi evaluerer kort vores julefrokost 2018, som blev holdt oven over Frederiksberg Svømmehal 
søndag 16. december kl. 13.30 – 16 (før svømning). Positivt med den levende musik. 
Tidsmæssigt blev den for presset, for kort. Det er vigtigt på forhånd at aftale, hvem gør hvad. 
Og at skære tidsramme og opgaver ud i pap for alle involverede, og at oprydningsfasen først 
starter, når frokosten er slut. 
 
4. Beslutninger vedrørende vores generalforsamling den 17. marts: 
Indkaldelse er udsendt. 
Kontingentet foreslår bestyrelsen uændret 50 kr. 
Bestyrelsens årsberetning: Asger skriver udkast og sender til resten af bestyrelsen. 
Steffen laver regnskabet. 
Steffen spørger til, hvor mange DN-håndklæder vi har tilbage. Mogens oplyser senere via mail, 
at vi har 67 stk. som ikke er solgt. 
Forslag til dirigent (udenfor bestyrelsen): Jette vil gerne være dirigent. 
Referent (udenfor bestyrelsen): Mogens spørger Søren. 
Bestyrelsessuppleanter: Ingen, men vi spørger os omkring. 
 
5. Om aktiviteter i 2019: 
Vi satser fortsat på at arrangere tur til Nyborg for de penge, som er bundet til "termentur". 
DN St.Kbh. vil også gerne stå for noget i Tysmosen. 
 
6. Bestyrelsens nytårskursfrokost 
Bestyrelsens nytårskursfrokost flytter vi til lørdag den 9. februar klokken 14 hos Steffen. 
Steffen sørger for indkøb af smørrebrød, sild, ost og drikkevarer. 
 
7. Næste bestyrelsesmøde – som er det sidste før generalforsamlingen – fastsætter vi til 
søndag den 10. marts klokken 14 eller 15 i nærheden af Frederiksberg Svømmehal. 
Klokkeslettet afhænger af stedet. 
 
8. Eventuelt: 
Bestyrelsen vil gerne have, at beretningerne fra DN St.Kbh.s julefrokoster i 2016 og 2017 
fjernes fra naturister.dk 


