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Fremmødt: Peder, Anny, Asger, Steffen, Mogens, Bendt (suppleant).  
Ingen afbud. Ikke til stede: Ulla (suppleant). 

Punkt 1: Siden sidst: 
Mogens vil gerne af med to ringbind med gamle referater. Asger opbevarer dem indtil videre. 
 
I Blovstrød den sidste fredag i september virkede saunaen ikke, den var kun 30 grader. Anny 
følger op på manglende svar på en klage til Blovstrød Svømmehal. 
 
Vi har en udestående regning i forhold til Blovstrød Svømmehal. Vi beslutter, at vi ikke betaler 
den, før vi har fået svar fra dem vedrørende vores klage. 
 
Vi beslutter, at vi tager vores arrangement i Blovstrød Svømmehal på dagsordenen på næste 
bestyrelsesmøde. Blandt andet: Skal der være gratis adgang for den eller dem, der sælger 
billetter? 
Asger sender pressemeddelelse ud til lokalpressen om vores nøgensvømning i Blovstrød 
Svømmehal. 
Asger oplyser, at han på grund af at være indkaldt for sent ikke deltog i DN lands 
bestyrelsesmøde (som suppleant) den 28. september, hvor vi jo også havde vores 
jubilæumsarrangement i Tysmosen. 

Punkt 2 og 3: Økonomi og evaluering af jubilæumsarrangement 
Steffen oplyser, at jubilæumsarrangementet i Tysmosen gav et underskud på omkring 600 
kroner. Et regnskab bliver omdelt. Anny mener, at det i regnskabet tydeligere skal fremgå, at 
salg af drikkevarer faktisk gav et overskud. Steffen understreger, at tallene under alle 
omstændigheder er rigtige. Bortset fra det: Arrangementet gik godt, er alle enige om, og vi så 
også nogle nye ansigter. Mogens nævner noget om en ekstraregning, som kan dukke op for at 
bruge Tysmosens græsplæne og spil under arrangementet. Vi synes, det lyder vanvittigt, og 
afventer, om der skulle dukke en regning op. 

4. Julefrokost 7. december i Nyborg bad: 
Vi debatterer, om vi skal leje en bus for at transportere de københavnske deltagere til og fra 
Nyborg. Bestyrelsen beslutter (med et klart flertal) at droppe leje af bus og lade denne udgift 
være op til folk selv. Vi har jo en pulje på 4.664 kroner, som skal bruges til udflugt. Mogens har 
aftalt med DN Fyn, at vi kommer cirka 25 personer. Vi beslutter at give et tilbud til 30 af DN 
Storkøbenhavns medlemmer, som blot skal betale 50 kroner (mod normalt 200 kroner). Vi 
vurderer, at der næppe melder sig flere end 30. Anny samler tilmeldinger, og Asger 
producerer en plakat i A4, som skal være færdig inden på søndag, så Mogens kan laminere 
den til ophængning i Frederiksberg Svømmehal under naturistsvømningen. 
Tilmeldingsfristen sætter vi til 20. november. 
 
Næste bestyrelsesmøde: søndag 5. januar 2020 klokken 13 hos Steffen, eventuelt andet sted. 
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Eventuelt:  
Asger fortæller om, at han for nylig har været i Kristall Terme i Ludwigsfelde. Dér har flere 
andre også været. 
 
Vi spiser – en dejlig gryderet med masser af kød. 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
((OBS: På bestyrelsesmødet fik vi ikke aftalt, hvem der giver DN's kasserer, Bjørn, besked om 
julefrokostindbydelsen. Bjørn sender ud til alle DN Storkøbenhavns medlemmer. Det har 
Asger nu gjort, den 16/10.)) 


