
 

Bestyrelsesmøde i DN Storkøbenhavn 12. august 2019 hos Bendt. 

 
 
Fremmødt: Mogens, Asger, Anny, Peder, Steffen, Bendt. Afbud fra Ulla. 

1: Siden sidst: 
DN-generalforsamling med mere på Rømø var vellykket, med en god stemning deltagerne 
imellem, vellykket. Mogens nævner, at det overvejes at foreslå bestyrelsen at lægge vores 
Nyborg-tur i starten af december – men intet er afgjort endnu. 

2. Økonomi. 
Tilskud til Rømø-tur: Budgettet er overskredet en smule, med 160 kroner. Alle, der ville, har 
fået rejsegodtgørelse. Vi beslutter, at vi ikke skal have dækket vores rejse til den 
ekstraordinære generalforsamling i juli 2019 i Nyborg, den udgift dækker man selv. 

3. Jubilæum: 
DN Storkøbenhavns 15-års jubilæumsdag er 4. oktober 2019. Vi har fået lovning på at bruge 
huset i Tysmosen den 5. oktober. Kaare har sagt ja til at stå for maden. Og det vil også være 
muligt med sauna. Der er blot et problem: Der er booket en saunaevent samme dag (5. 
oktober) klokken 17, hvor de også skal bruge huset og køkkenet. Efter lidt debat beslutter vi 
derfor at forsøge at flytte vores fejring til den 28. september klokken 13. Ved en opringning til 
Kaare bekræfter han, at han også kan stå for maden denne dag, så nu mangler vi blot at spørge 
Tysmosen. Det gør Anny. Vi beslutter, at for at arrangementet kan løbe af stablen, skal der 
tilmelde sig mindst 20. Pris per deltager sætter vi til 150 kroner for mad og sauna. Der er intet 
tilskud for bestyrelsesmedlemmer, er vi enige om. Vi betaler det samme som alle andre. Der 
er også en lille udgift til opreklamering (plakat). Tilmeldingsfristen sætter vi til 22. september. 
Dette arrangement erstatter DN Storkøbenhavns julefrokost. 

4. Håndklæder 
Hvor mange har vi tilbage? Peder kan oplyse, at han har solgt alle håndklæder (28 ud af 30, 2 
foræringer) for en 50'er stykket på Solbakken. HURRA! Han afleverer beløbet til kassereren. 

5. Saml-affald-dag den 25. august på Ishøj Strand og Amager Strandpark.  
Se særskilt indbydelse. Vi beslutter, at vi ikke vil dække Tysmosen denne søndag, især fordi 
der har været meget ringe opslutning til spillesøndagene hidtil. Bendt skriver det i kalenderen 
på naturister.dk. 

6. EDB-lister.  
Vi diskuterer, hvordan vi kan kontakte vores medlemmer, når de hver især skal godkende, at 
vi må bruge deres e-mail-adresse. Vi beslutter, at Anny beder Thomas A. om skrivelse 
vedrørende e-mail-adresser i h. t. lovgivningen. 
 

7. Hjemmeside ved Bendt.  
Bendt præsenterer hans nyskabelser på vores del af naturister.dk – blandt andet nyt hoved. 
Dejligt at vi har fået en webmaster! 
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8. Økonomi for bestyrelsen.  
Se punkt 3. 

9. Næste møde 
Nyt bestyrelsesmøde i DN Storkøbenhavn: 14. oktober 2019 klokken 17.30 hos Steffen. 
 

10. Eventuelt: 
Intet 


