
 

Referat af bestyrelsesmøde i Danske Naturister Storkøbenhavn søndag den 12-09 2021 
kl 10:00 
 
Sted 
Tysmosen. 
Nybøllevej 21, Ledøje 
2765 Smørum 
 
Deltagere: 
Asger, Anny, Bendt, Steffen 
Bendt er referent. 
 
Punkt 1: Status for foreningen 

 Medlemsstatus. 283 medlemmer pr. 1 sept. 
 Aktuel kassebeholdning 400 kr. Bankbeholdning Ikke fremvist 

Udgift til reparation  
 
Punkt 2: Status for aktiviteter 

 Blovstrød Svømmehal 
Vi vil finde af hvilke medlemmer der bor i Allerød, heraf også medlemmer af 
landsforeningen. 
Torben kontaktes om vi skal have oprettet en ny forening eller evt. en underafdeling af 
DN Storkøbenhavn. 
Når vi ved, hvem det er, tager Anny kontakt. 
 

 Camping Kødbyen event 
17/10 kl: 12-15 
Sandra assistent manager fra Camping Kødbyen 
Camping kødbyen er en indendørs cafe, hvor de har minigolf  
Arrangementet finder sted i forbindelse med World Body Confidence Day. Fotografi 
under arrangementet er ikke tilladt, og tilmelding skal ske på forhånd i baren hos 
Camping Kødbyen senest dagen inden. 
Vi er meget enige i det oplæg, de har sendt til os, og vil meget gerne tilbyde hjælp. 
Asger har et møde med dem den 13/9, hvor de drøfter detaljer. 
 

Punkt 3: Vederlag i forbindelse med arrangementer 
 Camping kødbyen koster normalt 60-80 kr. Flertallet mener ikke at det er relevant at 

give tilskud i denne omgang. 
 
Punkt 4: Nye, konkrete ideer til aktiviteter. 

 Vi overvejer, om vi kan undersøge andre muligheder for svømmehaller. 
Bendt vil kigge på muligheder i Ballerup. 

 Naturvejleder i Grib Skov. (Anny vil kontakte ham) (prioritet 1) 
 Tur til Grib Sø med bålsted (Anny) (prioritet 2) 

 
Punkt 5: Eventuelt. 



 

 Referatet er klar til underskrift (Bendt sender det til Jette for underskrift) 
 Vedtægter opdateres jfr. beslutning på generalforsamling (Bendt) Sendes til Jette for 

underskrift. 
 Information fra generalforsamlingen, Bjørn (landsforeningens kasserer) kan træffes 

mandag, tirsdag og onsdag i dagtimerne. 
 DN Fyn har besluttet, at de ikke vil indbyde nogen til deres julefrokostarrangement. 
 DN Sjælland holder svømning og sauna søndag den 24/10, 7/11 & 5/12, de mangler at 

opdatere deres egen hjemmeside med dette. Vi vil gerne udsende et nyhedsbrev med 
dette, når deres hjemmeside er opdateret. Asger kontakter kassereren eller Hanne fra 
DN Sjælland. 

 
Punkt 6: Næste møde 

 Mandag den 20. september hos Bendt kl. 18:30 
 


