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Generalforsamling 2022 for Danske Naturister Storkøbenhavn.

Tidspunkt:Lørdagden 19. marts 2022 kl. 17:00 - 17=45.

Sted: Siællandsgade Bad, Siællandsgade L2A,22OO København N.

1: Valg af stemmetællere

Anny Møller blev valgt som stemmetæller.

2: Valg af dirieent og referent

fette 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.

3 : Formandens beretning

Asger Sandal |eppesen fremlagde årsberetningen, der er vedlagt som bilag.

Der var kommentarer omkring Blovstrød Svømmehal, beliggende i Allerød, som vi desværre
ikke har kunnet få adgang til, endelig blev Frederiksberg svømmehal nævnt, som måske først
bliver tilgængelig om2 är.

Beretningen blev godkendt

4: Resnskabsaflæsselse

Ärsregnskabet (& budget) blev uddelt til alle tilstedeværende i papirform.

Det blev bemærket at der var et stort overskud kr. 10.962, som sþldes, at mange aktiviteter
er blevet aflyst grundet corona.

Steffen Hemager fremlagde regnskabet og det blev godkendt.

5: Behandlins af indkomne forslas

Der er ikke indkommet nogen forslag.

6: Fremlæggelse af bestyrelsens aktivitetsplan

Asger præsenterede vores aktivitetsplan, hvor den største nyhed er, at vi er i gang med at
forhandle om adgang til Vestbad, der er beliggende i Rødovre, og som ejes i fællesskab af
Brøndby og Rødovre kommune.

Aktivitetsplanen er vedlagt som bilag.
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7: Fastsættelse af kontingent

Kontingentet blev foreslået uændret hvilket blev vedtaget.

8: Godkendelse af budget

Budgettet blev fremlagt af Steffen, det blev godkendt af alle med bifald.

Som kommentar til budgettet blev nævnt, at vi budgetterer med et stort underskud, for at få
gang i aktiviteterne.

9: Val&af kasserer

Steffen Hemager genopstiller, og han blev enstemmigt valgt af alle deltagere.

10: Vale af to besWrelsesmedlemmer

Bendt Mollerup genopstiller, og han blev enstemmigt valgt af alle deltagere.

Som nyt bestyrelsesmedlem fik vi valgt Thomas Weisner.

11: Valg af to suppleanter

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

Den anden post er ledig, da der ikke var nogen kandidater.

12: Valg af en revisor samt valg af en revisorsuppleant

Troels Norup Panild genopstillede og blev genvalgt med bifald.

Posten som revisorsuppleant blev ikke blevet besat.

13: Eventuelt

Det blev aftalt at der bliver taget nogle billeder, der kan bruges som reklame for
Sjællandsgade Bad, ellers var der var ingen kommentarer.

Mødet sluttede i god ro og orden.

Bendt Mollerup I Gotsche
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Formandens beretning.

Ãret202L var jo som bekendt i den grad præget af coronapandemi. Og derfor kunne vi ikke
holde generalforsamling i første kvartal, som vedtægterne jo foreskriver. Den blev i stedet
aftroldt den2l. august på Tysmosen Friluftscenter.

Det var i øvrigt derfor, bestyrelsen sidste år foreslog og fik vedtaget en tilføjelse til
vedtægterne, om at generalforsamlingen kan aftroldes virtuelt i tilfælde af udefrakommende
restriktioner. [Det vil vi selvfølgelig helst undgå.)

I midten af juli, var jeg i øvrigtstartet som frivillig her på Sjællandsgade Bad, mere om det
senere

Kort før generalforsamlingen, den 6.-8. augus! var vi 9 fra DN Storkøbenhavn afsted på MC
Camp på Fyn med tur til Svelmø - en dejlig tur!

Nogle af os tager til DN lands generalforsamling i Nyborg den 4. september

Den 12 september mødtes bestyrelsen på Tysmosen Friluftscenter til spil og hygge - og for en
gangs sþld krøb vi ikke ud af tøjet, det var simpelthen for koldt.

Den 13. september havde én, der hedder Sandra, sat mig i stævne - i min egenskab af formand
for DN Storkøbenhavn - på et gå i byen-sted kaldet Camping i Kødboderne på Vesterbro i
København.

De havde et Ønske om at markere World Body Confidence Day, som er den 1,7, oktober, med et
event på denne dag. På mødet forklarede jeg lidt om Danske Naturisters adfærdskodeks, og
den var de med på. Ieg kontaktede Torben, vores landsformand for Danske Naturister, og fik
grønt lys til at sige, at Danske Naturister bakker op, ikke kun DN Storkøbenhavn. Det fører så
også med sig, at vi bakker op om et tilsvarende event samtidigt på Camping i Aarhus.
Arrangementet i København forløb fint jeg fik lavet flyers om DN, som blev lagt frem på
bardisk og borde, og ifølge arrangørerne deltog 27.
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Da det glippede med Blovstrød Svømmehal, og da vi ikke så os i stand til at flytte hjemsted fra
København til Allerød, har vi spurgt vores medlemmer, der bor i Allerød, om de har mod på at
starte en lokalforening. Men vi må konstatere, at det ikke er lykkedes. Ann¡ som blev sat på
opgaven, kunne ikke få tilslutning fra medlemmer i Allerød til at oprette en lokalforening der.

Med hjælp fra landsformand Torben får vi i efteråret mulighed for at arrangere nøgenyoga i
Charlottenlund. Her var der deltagerbetaling forud fra 1-5 personer - det sikrede os mod
underskud. Men desværre deltog kun omkring otte (ud af de 15J. Det blokerede for, at andre
interesserede kunne springe på,

Søndag den24. oktober tager næsten hele bestyrelsen til naturistsvømning i Herfølge
Anledningen var, at vi gerne ville mødes med DN Sjællands bestyrelse, opleve deres
arrangement og eventuelt etablere et samarbejde. Men:

Medio december er corona blusset op igen, og der indføres igen restriktioner, som hæves igen
kort efter nytår. Hvilket gør, atvi ikke aftrolder hverken julefrokost eller nytårskur.

I midten af januar foreslår en fra bestyrelsen i Foreningen Sjællandsgade Bad, at jeg gør noget
ved mit ønske om at få sat gang i naturistevent på badet. Han siger, at udlejning kan foregå
lørdage mellem t6 og 19, evt. til senere. feg får reserveret et par datoer - i dag den 19. marts
og den 2. april.

Et andet projekt - at blive godkendt som almennyttig forening - er vi ikke kommet i mål med.
Til gengæld er det lykkedes os at blive godkendt som socialforening i Rødovre Kommune! Det
gør,atvi kan booke lokaler i kommunen.

I sidste uge har jeg i øvrigt sendt en mail til Vestbad og forespurgt om muligheden for et
større event a la Frederiksberg Svømmehal hver søndag. Og for to dage siden fik jeg svar!
Mere om det under punktet om vores aktivitetsplan.

I alt i perioden har bestyrelsen mødtes fem gange. Plus nogle af os til et kort Zoom-møde.
Derudover har vi kommunikeret via e-mail og snak over telefon. Når det ikke har været flere
mØder, sþldes det naturligvis corona.
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I augustvarvi 301medlemmer.I dager vi2B3 medlemmer. Heraf borkun cirka en fjerdedel i
selve københavnsområdet. Knap halvdelen bor i postnummer 26xx-29xx, Knap en femtedel
har postnummer 3xxx, og næsten 10 procent har 4xxx som postnummer. Og så har vi endog
nogle få i fylland.

Danske Naturister Storkøbenhavns aktivitetsplan 2A22-23=

Sjællandsgade Bad: Som udgangspunkt har vi reserveret denne etage lørdag den 2. april klokken 16 til 19 - eventuelt til
senere. To gusmestre, Allan (som I måske kender fra Frederiksberg og Tysmosen) og Thomas, en af veteranerne her på
badet, har lovet at lave saunagus for os.

Prisniveauet har vi sat til 30 kr. i entré for alle medlemmer af Danske Naturister - og 50 kroner for ikke-medlemmer. Vi
planlægger at tilbyde at refundere de 50 kroner, efter at folk efterfølgende har meldt sig ind i Danske Naturister.

Vi tager entré for at dække nogle af lejeudgifterne, det koster p.t. i omegnen af to et halvt tusind at leje en etage. Prisen
kan ændre sig, da badet er ved at fastlægge en ny prispolitik. Vi kan være cirka 37 på en etage.

Hvis den 2. april bliver en succes - hvilket jeg håber - satser vi på at holde denne type arrangement én lørdag om
måneden .. . dog nok ikke lige i de varmeste sommermåneder. Hvis det bliver en overvældende succes, kan vi skrue det
op til flere lørdage om måneden, eller vi kan leje begge etager.

I sommermånederne vil vi benytte Friluftcenter Tysmosen. Vi vil indbyde medlemmer og andre til en sommerfest og en
spilledag.

Vi har indgået en foreløbig aftale med Mai fra Temple Yoga i Charlottenlund om nøgenyoga i efteråret.

Vi vil bakke op, hvis Camping på Vesterbro laver event i oktober.

I det hele taget vil vi holde øje med og bakke op om øvrige naturistaktiviteter.

For en uge siden sendte jeg en mail til Vestbad, hvori jeg spørger, om vi kan lave noget a la søndagsevent i

Frederiksberg Svømmehal, som jo nu er lukket. Og for to dage siden fik jeg positivt svar fra Dennis Westy, leder af
Vestbad, som skriver, at det måske godt kan lade sig gøre, og inviterer os på besøg til dialog, så vi i fællesskab kan se
på mulighederne.

Talt og skrevet af Asger, formand.


