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Referat af generalforsamlingen i DN MidtVest den 12. september 2021 
 
1. Valg af stemmetællere. 

Henrik Hansen og Vibeke Haldrup blev valg. 
 

2. Valg af dirigent og referent. 
Ib Jespersen blev valgt til dirigent. Michael Hedegaard blev valgt til referent. 

 
3. Formandens beretning. 
”Det er lidt sjovt, at vi på to efter hinanden følgende svømmeaftner starter med generalforsamling. 
Jeg husker ikke lige grunden, men det er der nok andre der gør. Der har været en del udfordringer 
siden sidste generalforsamling. Der har været mange aflysninger af svømning, men også næsten 
alle andre arrangementer. Dog er der lidt der kunne lade sig gøre; jeg kan nævne sæsonåbningen 
af Græm strand, hvor vi i år slog det sammen med World Naked Hiking Day. Vejret var desværre 
ikke for godt, så det var med tøj på, og ellers en god guide til at fortælle om landskabet og 
planterne omkring Græm strand. Vi sluttede dagen med grillpølser og en tur i mobilsaunaen. 
Vi kar været oppe på Tranum Klit Camping, med mobilsaunaen et par gange i 2020, bl.a. i Kristi 
Himmelsfarts-ferien 2020, hvor vi havde fælles grill og sauna. Også her var vejret ikke på vores 
side. Det både blæste og regnede, men det var der også en løsning på. 
Sidste sommer blev vi spurt om at være statister i et par film. Den første var en reklamefilm oppe i 
Rødhus, hvor det var godt vejr og vi var på stranden hele dagen. Vi ved ikke om der sker mere med 
den film. 
I den anden var vi en flok naturister som medvirkede i krimien som hedder ’Hvidesande’. Måske der 
var nogle kendte ansigter med der? Der var i hvert fald flere DN-folk med. 
Sidst i august var vi med i ’Hop i havet’. Vi snød lidt og hoppede kun i fjorden, under 
Sallingsundbroen. Vandet var ikke så koldt (var der nogen der sagde) og det var mere centralt i 
midt/vest-området. Også her var mobilsaunaen med og blev flittig brugt. 
 
Som noget positivt vil vi gerne takke medlemmerne i DN MidtVest for at være stabile og 
vedholdende, hvilket tydeligt kan ses på medlemstallet, som er steget fra 70 til 83, det er godt nok 
på 1½ år, men dejligt at det går den rigtige vej 
 
Også i DN land-regi har vi mærket nedlukning af landet meget, bl.a. er næsten alle 
bestyrelsesmøder blevet holdt som zoom-møder. Det kom til at fungere godt, så der er blevet 
sparet en del på mødekontoen. Mange af de forskellig tiltag som med møder i lokalforeninger ol. 
er nødvendigvis blevet udskudt. Men nu ser det ud som om det kan lykkes at få dem gennemført. 
Som de fleste ved bl.a. fra hjemmesiden har jeg valgt at gå ud af landsbestyrelsen og i stedet kom 
suppleant Fridolin ind. DN MidtVest er stadig godt repræsenteret af Michael. 
Jeg vil gerne opfordre til at man også deltager i andre arrangementer, bla. ø-lejre ol. Det har været 
godt for os og for MidtVest. 
Nu håber jeg alt bliver nemmere fremover. 
Slutlig vil jeg gerne rette en TAK til alle vi har været i kontakt med, snakket med og været sammen 
med til de forskellige arrangementer trods alt. 
Tak til resten af bestyrelsen, revisor og suppleanter, for veludført arbejde. I DN land-regi var der 
generalforsamling i sidste weekend” 
 

Der var ingen kommentarer til beretningen. 
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4. Regnskabsaflæggelse. 
Michael Hedegaard gennemgik regnskabet. 
Regnskabet blev godkendt. 

 
5. Behandling af indkomne forslag. 

- Der er ikke indkommet nogen forslag til behandling 
 
6. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på kr. 50. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 
7. Godkendelse af budget. 

Budgettet blev fremlagt og godkendt. 
 
Anita Elgaard spurgte ind til hvad livredder-indtægten vedrørte; Michael Hedegaard forklarede 
livredderordningen vi har med Durup Svømmeklub.  

 
8. Valg til bestyrelsen. 

Henning Møller og Michael Hedegaard er på valg og modtager genvalgt 
Begge blev genvalgt uden modkandidater. 

 
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 

Allan Pedersen blev valgt som 1. suppleant og Karsten Serup som 2. suppleant. 
 
10.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

Christian Nielsen blev genvalgt som revisor og Ib Jespersen blev genvalgt som 
revisorsuppleant. 

 
11.Eventuelt. 

Ingrid Jensen spurgte til om bestyrelsen havde planer om hvad den opsparede egenkapital 
skal anvendes til. Bestyrelsen har ikke nogen konkrete planer, men der forestår en 
vedligeholdelse af mobilsaunaen og så vil bestyrelsen også gerne have en buffer 
mobilsaunaen og hvis der dukker gode idéer op. 
Henning Haldrup spurgte ind til DN’s vildmarkskar; hvem tilhører den og hvor opbevares den? 
Den tilhører DN Land og står normalt på Tysmosen. 
Michael Hedegaard spurgte forsamlingen om der var personer der ville være med til at stå for 
at arrangere DN’s Ø-lejr i 2022 og efterlyste gode idéer til placering af lejren. Der blev snakket 
lidt løst og fast om hvad ø-lejren er for en størrelse og enkelte mulige placeringer blev nævnt. 
Forsamlingen blev slutteligt opfordret til at overveje mulige placeringer og sende dem til 
bestyrelsen. 
 
Referent: Michael Hedegaard 


