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DN Storkøbenhavn

Generalforsamling 2O2t for Danske Naturister Storkøbenhavn

Tidspunkt=Lørdagden 21. august 2OZl kl. 11:00 - l2:OO.

Sted: Tysmosen FriluftsCenter og Camping, Nybøllev ei 2!, Led,øie, 27 65 Smørum

1: Valg af stemmetællere

Bent Christiansen blev valgt som stemmetæller

2: Valg af dirigent og referent

f ette Gotsche blev valgt som dirigent og Bendt Mollerup som referent.

fette gennemgik indledningsvis de forskellige formaliteter omkring indkaldelsen og udførel-
sen af generalforsamlingen og konstaterede, at den var rettidigt indkaldt. Den burde ifølge
vedtægterne være afholdt i l-. kvartal, men var udskudt pga. Corona.

3: Formandens beretning

Asger Sandal leppesen fremlagde årsberetningen, den var ikke så lang, da mange arrangemen-
ter enten var aflyst eller slet ikke arrangeret pga. Corona-restriktioner. Der var kommentarer
omkring Blovstrød svømmehal, som bestyrelsen vil følge op på og drøfte ved næste ordinære
bestyrelsesmøde.

Beretningen blev godkendt.

4: Regnskabsaflæggelse

Årsregnskabet [& budget) blev uddelt til alle tilstedeværende i papirform.

Steffen Hemager fremlagde regnskabet og det blev godkendt.

5: Behandlins af indkomne forslas

Bestyrelsen har fremlagt nedenstående forslag til vedtægtsændring:

Generelforsamlingen kan afholdes virnrelt, hvis det ikke er muligt at aftrolde den på normal vis,
pga. udefra kommende restriktioner.

Forslaget blev godkendt og vil blive tilføjet §4 stk. 2

6: Fremlæggelse af bestyrelsens aktivitetsplan

Vi vil forsøge at lægge flere arrangementer i Tysmosen bl.a. påskefrokost og julefrokost og ge-
nerelt opfordre medlemmer til at bruge Tysmosen. Poolen er åben fra fredag kl. 11 til søndag
kl. 17 i sæsonen [fra uge 26 - uge 32).
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7: Fastsættelse af kontingent

Kontingentet blev foreslået uændret, hvilket blev vedtaget.

8: Godkendelse af budget

Budgettet blev fremlagt af Steffen og godkendt af alle med bifald.

9: Valg af formand

Asger Sandal f eppesen genopstiller og han blev enstemmigt valgt af alle deltagere.

10: Vals af to beswrelsesmedlem

Anny Møller & Peder f espersen er på valg.

Anny genopstiller og hun blev enstemmigt valg.

Peder har valgt ikke at genopstille.

Der var ikke nye kandidater til bestyrelsesposten, så der er en plads ledig i bestyrelsen

11: Valg af to suppleanter

Istvan Bernath var villig til genvalg som suppleant, og han blev enstemmigt valgt.

Martin genopstillede ikke, og der var ikke andre kandidater.

12: Valg af en revisor samt valg af en revisorsupnleant

Troels Norup Panild genopstillede og blev genvalgt med bifald.

Søren Kristensen blev valgt "in absentia".

13: Eventuelt

Der var debat om brug af Tysmosen og leje af cafeen til forskellige arrangementer, og om
hvorvidt det muligt få åbnet svømmehaller for naturister.

Bestyrelsen vil kigge på muligheder og vil være glade for andre forslag/tiltag.

Anny holdt en takketale til Peder, for hans mangeårige virke i bestyrelsen, og lagde specielt
vægt på hans evne til at dæmpe gemytterne, når bølgerne gik højt. Og der var en present til
Peder.

Mødet sluttede i god ro og orden.

M
I

Jett{ Gotsche, dirigent
I

Bendt Mollerup, referent
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Formandens beretning.

Perioden siden sidste generalforsamling den 15. august 2020 til nu.

Den 15. august 2020 var der 292 medlemmer, og i dag den 21. august er vi 301, medlemmer i
DN Storkøbenhavn, heraf står 15 i restance. Det vil sige, vi nogenlunde har holdt medlemstal-
let. Heraf bor 67 i Københavns Kommune, 16 på Frederiksberg. Der bor mange i omegnskom-
munerne og en del på Sjælland.

Om bestyrelsens arbejde: På det første møde den 15. august her på Tysmosen, umiddelbart ef-
ter generalforsamlingen, konstituerede vi os med Anny som næstformand og Bendt som web-
master og sekretær. Og Peder som ordinært bestyrelsesmedlem. Formands- og kassererpo-
sten blev jo fastlagt på generalforsamlingen.

I praksis har jeg skrevet referat fra vores møder og tekst til de fleste nyhedsbreve. Det er en
god erfaring, at den, der samler trådene, er den, der skriver beslutningsreferatet.

Næste mØde holdt bestyrelsen hos Bendt den 14. september, hvor vi lavede portrætfotos til
hjemmesiden - med ens dresscode: bar overkrop.

Her mødte hele bestyrelsen frem, også vores ene suppleant, Iswan. Vores anden suppleant,
Martin, kom ikke, og vi har ikke set s§ggen af ham overhovedet. (Jeg forsøgte at ringe til ham
et par gange, den ene gang uden svar, den anden gang afuiste han mig).

På mødet den 74/9 præsenterede vi os for hinanden, og vi forsøgte at sætte et par projekter i
søen - som dog begge endte med at kuldsejle: Svømning i Blovstrød Svømmehal måtte vi
droppe på grund af coronapandemien. Og jeg ville have gået ind i et saunaprojekt på Amagers
sydspids, omtalt i lokalavisen 2770, som jeg fik et tip om af Mette Duekilde, et projekt som si-
den blev forkastet og aflyst, og det var måske meget godt, der er langt ud til sydspidsen [og jeg
har ingen cykel).

Efter dette møde har bestyrelsen - på grund af coronanedlukningen - ikke mødtes fysisk, men
har haft jævnlig kontakt via mail og telefon.

I starten af marts udsender vi et nyhedsbrev om, at vi ikke kan aftrolde vores generalforsam-
ling i første kvartal grundet pandemien, men at vi skubber den til senere i år.

Den l-1. maj holder nogle fra bestyrelsen - for første gang i vores regi - et møde via Zoom. Her
beslutter vi at give et lille tilskud til DN's Ø-tur den 6. til 8. august. Det blev til 100 kroner, lige-
som andre lokalforeninger gav. 10 af DN Storkøbenhavns medlemmer deltog i ø-turen på MC
Camp med udflugt til Svelmø. Steffen havde 10 1OO-kronesedler og kvitteringssedler med og
fik fordelt til alle.

Den 21. juli - midt i ferien - holdt vi så endelig et bestyrelsesmøde hjemme hos mig for at
planlægge denne generalforsamling. Et par stykker kunne ikke komme, men de blev så kon-
taktet via telefon undervejs.
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I hele perioden har vi således kun holdt 3 bestyrelsesmøder, hvor vi er samledes, og et mødedigitalt' og vi har på grund af coronapandemien ikke kunnet arrangere nogen udadvendte ak-tiviteter overhovedet.

Den 11"-L2' august, da jeg vil forny vores aftale om BlovstrØd svømmehal, løber jeg ind i nogleudfordringer, som jeg ikke har nået at vende med resten af bestyrelsen.

sidste lørdag, den 1S'.august, var vi nogle fra bestyrelsen her på Tysmosen for at rense petan-quebane og havde en hyggelig dag i godl vejr.


