
 

Bestyrelsesmøde i DN Storkøbenhavn mandag den 20-09 2021 kl 18:30 
 
Sted 
Bendt Mollerup 
 
Deltagere: 
Asger, Anny, Bendt & Steffen 
Referent: Bendt 
 
Punkt 1: Status for foreningen 

• Medlemsstatus 283 aktive 
• Aktuel kassebeholdning kr. 400 
• indestående på konti: kr. 57.157 

 
Punkt 2: Status for aktiviteter 

• Blovstrød Svømmehal 

Allerød kræver, at der er en forening, som har hjemsted i kommunen. Vi skal også stille med 

livreddere. 

Anny laver et forslag til, hvordan vi skal henvende os til medlemmer i Allerød. 

Asger vil sammen med Bendt udarbejde et forslag til vedtægter. 

• Camping Kødbyen event 

Vi støtter arrangementet, og vi reklamerer med det på vores hjemmeside, og det er også med 

i DN lands kalender. 

Vi har fået lov at reklamere for Danske Naturister, Asger vil arbejde på at 

fremskaffe/fremstille flyers eller lign. Kan vi sætte vores beach-flag op? 

Der er plads til 300. 

• Svømmehal i Ballerup 
Bendt undersøger videre, har skrevet til kommunen, og afventer svar. 

 
Punkt 3: Vederlag i forbindelse med arrangementer 
Ingen pt 
 
Punkt 4: Nye, konkrete ideer til aktiviteter. 
Guidet tur med naturvejleder. 

Hvad kunne vi tænke os. 

Turens længde / varighed proviantering/forplejning 

Anny arbejder videre med forslaget 

 

Julefrokost, kan vi få huset i Tysmosen, eller kulturhus i Vanløse eller lign. Steffen følger op. 

kan vi få en til at lave/levere mad? Anny følger op 

Forslag til dato: 27. november. Eller skal vi holde ”nytårskur” 

 

Bendt har forsøgt at få fat i svømmehaller i København, en mail blev afvist, jeg skal bruge en 

kontaktformular. 

 



 

Sjællandsgade Bad. Vi kan anbefale det til medlemmerne, og evt. købe gavekort. Mulighed for at 

være frivillig i Sjællandsgade Bad, det kræver at man arbejder derinde 2 x 4 timer/måned, Bendt 

skriver på under kort nyt. 

 
 
Punkt 5: Eventuelt. 
Deltagelse fra DN land til kommende bestyrelsesmøde. Vi har ikke en egnet aktivitet pt, der kan 

lægges i forlængelse af bestyrelsesmødet. 

 
Punkt 6: Næste møde 

28/10 kl 17 hos Steffen 

 
 
 


