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Referat af bestyrelsesmøde i DN MidtVest mandag den 31. august 2020 
Tilsted: Henning Møller, Nis Christiansen, Michael Hedegaard, Allan Pedersen og Karsten 
Serup. 
 
1. Siden sidst 
Generalforsamlingen blev afholdt den 9. marts 2020 med den sædvanlige gode 
deltagelse. Få dage senere indtræf corona-nedlukningen der desværre betød, at resten af 
forårssæsonen for svømning i Durup måtte aflyses. 
I løbet af sommeren er vi blevet kontaktet af to filmselskaber, der søgte statister. Dels et 
selskab der havde til opgave at filme en reklamefilm for et schweizisk firma. Dette foregik i 
Rødhus og havde 8 deltagere fra Danske Naturister. Den anden optagelse var TV2, der 
filmede til en ny krimiserie. Dette foregik i Hvidesande og havde også deltagere fra DN 
MidtVest. 
Den 15. august 2020 afholdte DN Land generalforsamling på Tysmosen. Her blev Michael 
Hedegaard valgt ind i landsbestyrelsen. 
Den 12. juni 2020 afholdte vi sæsonåbning af Græm strand med 27 deltagere. Det er 
planen at vi vil fortsætte denne tradition selvom Holstebro Kommune ikke længere er 
involveret i det. 
Vi har fået solgt de sidste logo-håndklæder. Hvis vi finder et godt tilbud på flere 
håndklæder, gerne i ekstra stor størrelse, så laver vi en ny portion håndklæder. 
Der har over sommeren været en del besøgende på naturistsektionen på Tranum Klit 
Camping, herunder en del fra DN MidtVest. De har desuden forlænget rabataftalen med 
DN, således at man også kan få 20% rabat i efterårssæsonen.  
 
2. Nyt fra DN Land 
Under corona har DN Land prøvet at holder online-møder, hvilket har været en positiv 
oplevelse. Det kan være lettere at finde mødetidspunkter, da man også kan afholde møder 
på hverdage, da man ikke skal tage hensyn til lange transporttider. Det betyder også færre 
udgifter til transport. 
Man vil fremover prøve at undgå at DN Land står som arrangør for arrangementer, som 
nok snarere burde have været afholdt af lokalforeninger. 
Der er blevet dannet en lokalforening til at varetage Tysmosen. Over de næste par år vil 
DN’s tilskud til driften reduceres og fra 2022 vil Tysmosen give et lille økonomisk bidrag til 
DN Lands økonomi.  
 
3. Aktivitetskalender 
Svømning i Durup Svømmehal aflyses foreløbigt. Saunaerne er lukket og der er 
begrænsning på hvor mange der må være i omklædningsrummene, så vi kan heller ikke 
have det sociale omkring kaffen. Så vi skønner, at der vil komme så få deltagere, at det vil 
være bedst at aflyse. 
Kurbadet i Sydthy Kurbad den 7. november 2020 gennemføres, hvis der ikke kommer nye 
restriktioner, der gør det umuligt at gennemføre. Spisningen vil skulle opdeles i to hold, da 
der ikke må være 60 personer i spisesalen. 
SaunaNight den 3. oktober 2020 gennemføres med op til 70 deltagere og corona-
restriktioner. 
Vi vil undersøge om vinterbaderne ved Jegindø Havn, som vi besøgte nytåret 2019, er 
interesseret i at lave et fælles arrangement igen til nytår. Så må vi se hvordan corona-
situationen ser ud når vi nærmer os nytåret. 
Hvis vejret er til det, så vil vi prøve at lave et sauna- og vinterbadearrangement den 30. 
oktober 2020 i nærheden af Oddesund. 
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Andre mulige steder til et sauna-arrangement i løbet af vinteren kunne være Vilsund, 
Sallingsund, Nymølle og Venø. 
Udkast til aktivitetsplan for forårssæsonen 2021 blev gennemgået. Svømmetiderne i Durup 
blevet at blive godkendt. Der afholdes to kurbad i Sydthy Kurbad og et i Bjerringbro. 
Tiderne i Sydthy Kurbad er godkendt. 
 
4. Samarbejde med andre lokalforeninger 
Mulighederne for samarbejde med andre lokalforeninger blev drøftet.  
 
5. Eventuelt 
Det blev foreslået at købe en kaffemaskine til at have i Durup, for at gøre det lettere at 
håndtere kaffekurven. Hvis vi falder over et godt tilbud, så køber vi en. 
 
Referent: Michael Hedegaard 


