
 
Referat fra bestyrelsesmøde i DN Storkøbenhavn den 10. marts 2022 
 
(Fremmødt klokken 17: Steffen, Asger, Istvan, Anny.) 
 
Dagsorden: Alt om generalforsamlingen den 19. marts 2022. 
 
Aktivitetsplanen: 
 
Steffen orienterer om henvendelse fra Rødovre Kommune. 
Steffen gik ind på Rødovre Kommunes hjemmeside og udfyldte et spørgeskema. 
Vi er derfor blevet oprettet som socialforening og kan begynde at leje lokaler. 
Rødovregård kan bruges til at afholde generalforsamling. 
Steffen giver Asger et papir med kodeordet. 
Så har vi den mulighed. 
 
Bestyrelsen roste Steffen for dette initiativ. 
 
Anny har fået en enkel respons fra medlemmer i Allerød om ny lokalforening. 
Men vedkommende er ikke interesseret i bestyrelsesarbejde  
 
Der er lange udsigter med Frederiksberg Svømmehal, oplyser Steffen. 
 
Der er enighed om at bakke op om, at Asger forsøger at booke svømmehal i Rødovre. 
 
Asger orienterer om aftale med Sjællandsgade Bad. 
Prisen for os (som lille forening) er inkl. moms: 1.250 kr. per time. Badets bestyrelse er 
i øvrigt glade for at have lige præcis Danske Naturister som samarbejdspartnere. De er 
i øvrigt som ny bestyrelse ved at fastlægge en prispolitik. Derfor kan vi risikere, at 
prisen stiger for udlejning. Men denne pris gælder for den 19. marts og den 2. april. 
 
Vi diskuterer, om/hvordan billet (50 kr.) for ikke-medlemmer kan veksles til 
medlemskab af Danske Naturister Storkøbenhavn i forbindelse med indmeldelse i 
Danske Naturister. 
 
Vi vil arbejde på at benytte Friluftscenter Tysmosen. Vi vil finde en dag til en 
sommerfest. Vi vil også gerne lave en spilledag. Vi vil også holde øje med og bakke op 
om øvrige aktiviteter. 
 
Nøgenyoga i Charlottenlund. Istvan fortæller, at 15 har betalt, men cirka 8 er dukket 
op. (Husk at nævne det i beretningen!) Læreren er, ifølge Istvan, villig til at fortsætte 
(mod betaling). Vi vurderer, hvad vi gør ved det store frafald, som forhindrer andre i at 
deltage, da man betaler hele beløbet ved start. Kan der laves en venteliste. 775 kr. for 
medlemmer, 850 kr. for ikke-medlemmer. Istvan foreslår, at vi starter i oktober og med 



 
6 gange. Det har foregået 5 gange med 75 minutter pr. gang. Søndage kl. 17:30-18:45. 
Vi vil gerne gentage det i vinterhalvåret. Vi aftaler, at Asger kontakter læreren, evt. 
snakker med Torben. (Asger fik tlf.nr. til læreren af Steffen). 
 
Asger sender hurtigst muligt udkast til årsberetning rundt til bestyrelsen – og får 
feedback hurtigst muligt. 
 
Asger, Anny og Steffen underskriver regnskabet. 
 
Uændret kontingent. 
 
Budget: Vi diskuterer Steffens udkast og hæver beløbet til lejeudgifter betydeligt. 
 
Praktisk om generalforsamlingen: 
Vi møder op, så vi er klar til at gå ind klokken 16:00. Så er der en time til at gøre klar til 
generalforsamlingen, mens andre er i sauna. 
Steffen medbringer beachflag, regnskab og budget. 
Anny medbringer nogle eksemplarer af dagsorden samt kaffe, te, sødmælk og kage. 
Asger har nøgle til Sjællandsgade Bad og står for aflåsning. 
Folk kan leje håndklæde af badet for 10 kr., hvis håndklæde er glemt. Det står Asger 
for. 
Vi skal tage fotos for at reklamere for arrangement den 2. april – og fremefter. Anny 
opfordrer Asger til at sige det på generalforsamlingen under punktet eventuelt. Hvem 
tager fotos? 
 
Status på medlemmer: 255 (samt 27 som endnu ikke har betalt). 
 
Til slut: God mad (salat og tærter med hhv. laks og skinke). 
 
 
____________________________________________________________________________________________________
________ 
Foreløbig prisoversigt fra Sjællandsgade Bad: 
 

Leje af lokaler med badefaciliteter (inklusiv badekar) 
 

1.     Eksterne kunder for en etage: 
 

o   1600 kr. ex moms / 2000 kr. inkl. moms for første time. 
 

·       Ekstra time: 

o   1.000 kr. ex moms / 1250 kr. inkl. moms pr ekstra påbegyndt time. 
 

·       Brug af badets olier: 



 
o   360 kr. ex moms / 400 kr. inkl. moms 
 

2.     Mindre foreninger: 
 

o   1.000 kr. ex moms / 1.250 kr. inkl. moms per time 
 

·       Ekstra time / timer 

o  600 kr. ex moms / 750 kr. inkl. moms per påbegyndt time 
 

·       Brug af badets olier: 

o   360 kr. ex moms / 450 kr. inkl. moms 
 

Når man lejer Sjællandsagde Bad må der under ingen omstændigheder foregår nogen som 
helst form for salg. Det gælder entre, salg af varer, ydelser etc. 

 


