
Bestyrelsesmøde i DN Storkøbenhavn 14/1 20 hos Bendt: 

1. Siden sidst: 
Asger har udsendt pressemeddelelse til lokale medier vedr. Blovstrød 

Svømmehal samt skaffet lokale til generalforsamlingen: Christianshavns 
Beboerhus, 14. marts klokken 14, vi har lokalet (Niften) klokken 13:30 til 16. 

Vi skal købe drikkevarer af huset, vi skaffer selv fast føde. Der er bestilt 1 
kasse blandet øl, en kasse blandet sodavand, 4 kander kaffe, 1 kande te. 

Ekstra kaffe og te kan bestilles med 15 minutters varsel. 

2. Generalforsamling 
Beretning ved Asger (blev skrevet i fællesskab til slut på mødet!) 
Dagsordenen: Papirer omdelt. Forslag 1 vedtager vi. Frist for indkomne forslag 

7. marts sendes til Asgers mail: asj2300@gmail.com. Asger udfærdiger 
indkaldelsen og beder Bjørn udsende den til alle medlemmer. Anny bager kage 

til generalforsamlingen. Steffen er snart færdig med regnskabet, som han vil 
sende til os. 

Forslag: Bestyrelsen har ingen forslag til generalforsamlingen. 

Aktivitetsplan: Blovstrød. Fortsat støtte op om Friluftscenter Tysmosen. 
Muligvis svømmehal i Københavns Kommune i efteråret 2020. Eventuelt støtte 

til aktiviteter i samarbejde med andre DN-lokalforeninger. 
Fastsættelse af kontingent: uændret 50 kr. 

Budget: Vi er kommet med kommentarer, og kassereren vil udfærdige et 
forslag, som mailes rundt til os alle. 

Omkring valg: 2 suppleanter. Bendt er villig til genvalg. Men vi mangler 1. 
Jette vil gerne være dirigent. Asger spørger Svend, om han vil være referent, 

og giver tilbagemelding til bestyrelsen. 
Revisor: Vil Troels genopstille som revisor? Steffen spørger ham. 

Revisorsuppleant er Søren Kristensen, er nok villig til genvalg. 

3. Blovstrød 
Vi har fået forbud mod at lave saunagus – ovnene kan ikke holde til det. Peder 
donerer småkager til den 24. januar. Mogens vil ringe til Blovstrød Svømmehal 

og minde dem om at få saunaen tændt, så den er varm. Har oplevet svigt, når 
vi starter op. 

4. Nyt møde 
Mandag 9. marts klokken 18 hos Mogens, ellers hos Steffen, ellers hos Bendt. 

5. Eventuelt: Intet. 


