
 

Generalforsamling for Danske Naturister Storkøbenhavn 

Tidspunkt: Lørdag den 15. august 2020 klokken 11:00 – 12:00. Sted: Tysmosen 
FriluftsCenter og Camping, Nybøllevej 21, Ledøje, 2765 Smørum 

 

Næstformand Anny Møller bød velkommen og meddelte, at på grund af Mogens Heimanns 
sørgelige bortgang åbnede Anny generalforsamlingen som konstitueret bestyrelsesformand. 

1: Valg af stemmetællere 

Martin Duekilde og Martin K. Larsen meldte sig og blev valgt af alle deltagere. 

2: Valg af dirigent og referent 

Jette Gotsche blev valgt som dirigent og Fridolin Okkels som referent. 

Jette gennemgik indledningsvis de forskellige formaliteter omkring indkaldelsen og udførelsen af 
generalforsamlingen og konstaterede, at den var tids nok indkaldt. 

3: Formandens beretning 

Anny oplæste beretningen (er vedlagt referatet som bilag). Oprindeligt blev teksten godkendt 
14/1 2020, men da generalforsamlingen er blevet udskudt på grund af corona, samt Mogens’ 
bortgang, var følgende status knyttet til præsentationen af beretningen: Der var d.d. 292 
medlemmer i DN Storkøbenhavn, og fra sidste generalforsamling (2019) til d.d. var der blevet 
afholdt 9 bestyrelsesmøder. 

Helle Kristensen spørger til betydningen af det i beretningens nævnte ord "spille" i forhold til 
Tysmosen. Anny uddybede ordet ved at forklare, at det drejede sig om "boldspil": fx petanque og 
krolf. 

Ikke i relation med beretningen gjorde Svend Waltenburg opmærksom på, at meddelelser om 
flere arrangementer var udeblevet. Både Anny og den resterende bestyrelse svarede, at de vil se 
nærmere på eventuelle kommunikationsproblemer ved udmeldinger til alle medlemmerne.  

Helge Jensen nævnte også, at han heller ikke har fået nogen meddelelser omkring foreningens 
aktiviteter. Bestyrelsen understregede igen, at den vil tage fat i at sikre dette. Bendt Mollerup 
opfordrede alle medlemmer til at tjekke deres spamfiltre, da det også kunne være grunden til 
manglende meddelelser.  

Beretningen blev godkendt af alle med bifald. 

4: Regnskabsaflæggelse 

Årsregnskabet blev uddelt til alle tilstedeværende i papirform.  

  



 

 

Kasserer Steffen Hemager tog ordet og noterede et lille overskud i 2019: Dels fordi der var 
budgetteret med både julefrokost og en tur til Nyborg, og da disse to ting blev slået sammen, var 
udgiften lavere end budgetteret. Dels fordi der havde været et større salg af DN håndklæder.  

Mette Duekilde havde følgende spørgsmål: Det fremgår i regnskabet, at turen til Nyborg gav 
underskud – hvordan kunne det have genereret en indtægt? Kassereren forklarede, at 
julefrokosten genererede et mindre underskud end det, der var budgetteret for den planlagte tur, 
så derved skabtes der et egentligt "overskud". Svaret blev accepteret. 

Regnskabet blev også godkendt med bifald. 

5: Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

6: Fremlæggelse af bestyrelsens aktivitetsplan 

Før Anny læste aktivitetsplanen op, nævnte hun, at corona havde gjort det svært at kontakte 
steder og eventuelle aktører for at få forberedt arrangementer. Fx havde et privat arrangement 
måttet aflyses på grund af for lille afstand mellem folk. 

Anny nævnte også, at ekstra Blovstrød-arrangementer var svære at få skabt, da to livreddere 
skulle være til stede.  

Bestyrelsen har en hensigtserklæring om at afholde den kommende julefrokost sammen med DN 
Fyn, ligesom sidste år. 

Der var ingen yderligere kommentarer vedrørende aktivitetsplanen.  

7: Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet blev foreslået uændret, hvilket blev vedtaget. 

8: Godkendelse af budget 

Budgettet blev godkendt af alle med bifald. 

9: Valg af formand for 1 år. Asger Sandal Jeppesen stiller op. 

På grund af Mogens' sygdom og senere bortgang stillede Asger op som formand og blev 
enstemmigt valgt af alle deltagere. 

Som ny formand forklarede Asger, at han stillede op til (og tog imod) formandsposten, fordi han 
blev opfordret til det af alle de resterende bestyrelsesmedlemmer. Asger forklarede, at han 
uegennyttigt vil foretage alle bestyrelsesvalg sammen med resten af bestyrelsen. 

Svend spurgte Asger omkring DN Storkøbenhavns relation til Tysmosen. Anny svarede på Asgers 
vegne, at bestyrelsen bakker op omkring aktiviteter i Tysmosen, men har ikke del i driften af 
Tysmosen.  

  



 

 

Asger opfordrer alle medlemmer til at kontakte ham omkring eventuelle spørgsmål eller 
initiativer i DN Storkøbenhavn. 

Peder Jespersen nævnte, at foreningen tidligere hed DUN (Danske Unge Naturister), og at han var 
glad for yngre nye kræfter i bestyrelsen. Derfor støtter han klart Asger som formand.  

Asger forklarede yderligere, at hans styrke er skriftlig kommunikation mens han er mindre stærk 
i økonomi. (Derfor at det godt, at bestyrelsen har en kasserer og revisor, blev det bemærket). 

Alle gav Asger et bifald for det nye formandskab.  

10: Valg af kasserer. Steffen Hemager er villig til genvalg. 

Steffen blev genvalgt som kasserer med bifald. 

11: Valg af 1 bestyrelsesmedlem. Bendt Mollerup stiller op. 

Bendt blev valgt af alle deltagere med bifald. 

12: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 

Martin Larsen, som for øvrigt var blevet medlem på dagen, ville gerne stille op som suppleant. 
Martin beskrev sig kort som 38-årig, og at han altid har været naturist i hjertet. Martin glæder sig 
til at hjælpe til i bestyrelsesarbejdet. Martin blev valgt med bifald. Istvan Bernath stillede også op 
som suppleant og blev valgt med bifald. 

13: Valg af 1 revisor. Troels Panild stiller op, samt valg af 1 revisorsuppleant.  

Troels blev genvalgt med bifald. Svend Andersen meldte sig som 1. revisorsuppleant og blev valgt 
med bifald. 

14: Eventuelt 

Mette spurgte ind til, om der var et maksimalt antal badende i Blovstrød. Anny havde spurgt de 
rette omkring godkendt antal, og at bestyrelsen vil spørge til at få kunne åbnet begge saunaer. 

Martin Larsen takkede det aktive ”4-kløver” (Thomas, Jon, Allan og Søren) for at have gjort 
Tysmosen til et så godt sted. 

Jette gav afslutningsvis ordet til den nye formand, som igen takkede dirigenten, referenten og 
revisoren samt takkede for fremmødet. 

  



 

Beretning til fremlæggelse på DN Storkøbenhavns generalforsamling den 15. august 2020 i 
Tysmosen. (Denne tekst blev den 14. januar 2020 godkendt af bestyrelsen): 
 
Perioden siden sidste generalforsamling den 17. marts 2019 til nu. 
 
Der er 292 medlemmer i DN Storkøbenhavn. 
 
Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 9 
 bestyrelsesmøder med et pænt fremmøde. Bestyrelsen har arbejdet godt, i en god, kammeratlig 
stemning. 
 
På det første møde konstituerede vi os. Ud over formanden, Mogens, og kassereren, Steffen, –de 
vælges jo på generalforsamlingen – konstituerede vi os med Anny som næstformand, Asger som 
sekretær og Peder som ordinært bestyrelsesmedlem. Den ene suppleant, Ulla, kom på de første 
par møder. Bendt, den anden suppleant har været lige så mødestabil som os andre og har påtaget 
sig opgaver, blandt andet med vores hjemmeside på naturister.dk. 
 
Udadvendte aktiviteter vi har gennemført: 
 
Påskefrokost den 21. april  i Tysmosen Friluftcenter med pæn deltagelse. 
 
Nattergaletur i Tysmosen den 1. juni. Kun tre fra bestyrelsen deltog. 
 
7.-10. juni var vi 14, der deltog i DN's ø-lejr-tur på Rømø. Her holdt Danske Naturister 
generalforsamling. Foreningen gav tilskud til transporten til alle fremmødte medlemmer til 
generalforsamlingen. Og Asger blev valgt ind i DN's bestyrelse på en suppleantpost. 
 
Spillesøndage i Tysmosen fra 16. juni til 15. september. 
Der var de fleste søndage ingen eller få fremmødte ud over os selv. 
 
I løbet af sommeren er det lykkedes os – takket være Peder – at få håndklæderne udsolgt! 
 
Ved den ekstraordinære generalforsamling afholdt hos Mogens den 20. maj fik vi med hjælp fra 
et ad hoc-udvalg styr på vores vedtægter. 
 
Svømning og sauna i Blovstrød Svømmehal – i alt 7 gange: 
fredag den 27. marts, den 26. april, sidste fredag i september, oktober og november. 
Der har været varieret fremmøde. Da vi var flest i 2019, var vi 19. Den 24. januar og 28. februar 
deltog hver gang 21. Vi havde udsendt pressemeddelelse, og flere havde læst notitsen 
"Nøgensvømninger i Blovstrød" i Allerød Nyt. Kun få har valgt at spise på Blostrød Kro før 
svømningen. 
 
DN Storkøbenhavns 15-års jubilæumsdag den 6. oktober 2019 fejrede vi den 28. september i 
Tysmosen. Cirka 20 deltagere. 
 
  



 

Julefrokost i Nyborg sammen med DN Fyn den 7. december – med 18 deltagere fra DN 
Storkøbenhavn, en stor succes. Et tilskud blev finansieret med puljen i vores budget, som var 
øremærket tur. 
 
Derudover har enkeltmedlemmer deltaget i naturistarrangementer i lokalafdelingerne. 
 

 


