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Referat af bestyrelsesmøde i DN Midtvest den 30. august 2017 
Tilsted: Henning Møller, Nis Christiansen og Michael Hedegaard, samt suppleanterne 
Karsten Serup og Allan Pedersen. 
 
1. Siden sidst 
Græm strand blevet indviet medio juni med fremmøde af ca. 15 maturister, primært fra DN 
Midtvest. Tak for fremmødet. Pressedækningen har efterfølgende givet en del 
opmærksomhed i avis, radio og især Facebook. De deltagende medlemmer har også hørt 
lidt til det på arbejdspladser mv, men kun positivt. 
Ellers har der ikke være den store aktivitet, da sommeren har været usædvanlig ringe, 
hvorfor det har været svært at arrangere noget, da man næsten kunne forvente dårligt 
vejr. 
 
2. Svømning 
Vi har netop her før sæsonstart fået Mobilepay op at køre, således at vi fremover kan 
modtage betaling elektronisk og forhåbentlig slippe for at ligge ind med så mange 
kontanter. Det vil også blive tilbudt til betaling for kurbade. 
Vi skal huske at reklamere for svømning i foreningsmeddelelserne på Radio Limfjord. 
Michael er sat på opgaven. 
Vi skal prøve jævnligt at lægge nyt ind på Facebook-siden. Desuden skal gruppens 
medlemmer opfordres til at like opslagene, så de får en større rækkevidde. 
Angående kaffe mv. kører vi videre som i foråret, da det fungerende tilfredsstillende med 
de frivillige hænder. 
 
3. Kurbad 
Billetsalget er så småt gået i gang og ca. 25% af billetterne er solgt, men der er stadig 2 
måneder, så der skal nok blive udsolgt igen. 
Der har været forespørgsler om rabatter til Hotel Thinggaard i forbindelse med kurbadene, 
men de mener ikke det er besværet værd for dem, når det kun drejer sig om 2 årlige 
kurbade. 
 
4. Mobilsauna 
Nis har købt campingvogn til at ombygge til mobilsauna. 
Den 6. september 2017 er der opstartsaften til ombygningen. Nis er udnævnt til tovholder, 
samt sat på opgaven med indkøb af saunaovn mv. 
DN Land ansøges om tilskud til ombygningen. 
 
5. DN Land 
På årsmødet i juni blev Henning valgt ind i bestyrelsen. Tidligere var han suppleant til 
bestyrelsen. 
 
6. 10 års jubilæum 
Som forslag til fejring af foreningens 10 års jubilæum er der foreløbigt kommet følgende 
forslag: Tilbud om gratis svømning til nye, officiel indvielse af mobilsauna og tur til Damp i 
Tyskland. Yderligere forslag modtages gerne… 
 
7. Eventuelt 
Intet 
 
Referant 
Michael Hedegaard 


