
 
Bestyrelsesmøde i DN Storkøbenhavn torsdag den 31-3 2022 kl 17:00 

 

Sted  
Hos Bendt  
 

Deltagere:  
Asger, Anny, Bendt, Steffen & Thomas  
Referent: Bendt 
 
 
Konstituerende møde: 
 
Anny blev valgt som næstformand, Bendt som sekretær og Thomas vores nye medlem 
er så menigt medlem af bestyrelsen. 
 
Møde: 
 

1. Godkendelse af referat af generalforsamlingen 

godkendt 
 

2. Kommende aktiviteter 
Sjællandsgade fik afbud fra gusmestere, da de har misforstået datoen. Nicolas 
laver gus fra kl 16:15, vi vil prøve at finde flere til at lave gus. 
Kaffe, the og småkager er klar. Der bliver også sat beachflag op. 
Leje af håndklæde, penge betales direkte til Sjællandsgade Bad Mobile pay eller 
kreditkort. 
Steffen vil være der frem til kl. 17, efter kl. 17:30 lukkes der for adgang. 
Saunagusmester får fri entre. 
Hvis man ikke deltager i selve arrangementet fri entre. 
Halv pris til hjælpere. 
 

3. Vestbad 

Asger og Bendt har været på rundvisning, det er meget besværligt at bruge 
selve svømmehallen, da det kræver en del tildækning af vinduer. Kurbadet kan 
benyttes uden problemer. Der er stor sauna, boblebad 
Adgang til kurbad fra 14:30 – 17:30 vi skal være helt ude af området kl 18. 
Kapacitet er 50 personer. 
Der skal laves forsalg, for at undgå at folk møder forgæves op. 
Pris 4500 for de første 15 og derefter 175 pr person. (Vestbad’s pris) 
Kan vi søge DN-land om tilskud. 
 
skal vi starte op med et arrangement? Evt. droppe Sjællandsgade Bad. 



 
Pris for medlemmer Kr. 150, ikke medlemmer kr. 200. 
Min 15 max 50. 
Ved for lille tilslutning vil arrangementet blive aflyst, og beløbet refunderes. 
Steffen skal lave aftale om betalingssystem. 
Vi vil lave 1. arrangement den 22. maj kl: 14:30. 
Et ikke medlem har henvendt sig om Blovstrød Svømmehal. Hvis vedkommende 
kan være behjælpelig med at danne en lokalforening vil Asger går videre med 
dette og henviser til Anny 
Havedag i Tysmosen den 7. maj (International arbejde nøgen i haven dag) Anny 
kontakter Tysmosen. 
 

4. Næste møde 
22. maj kl 11 hos Bendt 

 
 


