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Referat fra bestyrelsesmøde i DN MidtVest den 10. april 2022 
 
Tilsted: Henning, Inga, Allan, Karsten og Michael 
 
1. Konstituering 

Henning genvælges som formand. Michael fortsætter som kasserer. 
 
2. Opfølgning vedr. generalforsamlingen (Forslag fra Ib og Anna) 

 
a. Indbyde til en aften hvor man må tage en gæst med, der må have badetøj på, 

med henblik på at fjerne forbehold for at deltage i nøgensvømning: 
Argumenter for og imod blev vendt. Da vi er allersidst på sæsonen bliver det 
ikke på denne side af sommerferien. Endelig beslutning udskydes til efter 
sommerferien 

b. Nøgenyoga ved stranden eller indendørs: 
Stranden er udelukket, da det kræver bookning af instruktør mv., samtidig 
med at det er et vejrafhængigt arrangement, så er der stor risiko for at det 
ikke vil kunne gennemføres som ønsket, altså uden tøj. 
Indendørs er vi lidt i tvivl om der i det tyndtbefolkede midt- og vestjyske 
områder er grundlag for det. Overvejelser om at sende en føler ud til 
medlemmerne via nyhedsbrev og Facebook 

c. En sommeraften i Tungelundbadet i Thorsø: 
Konceptet lyder rigtig godt. Stedet ligger dog midt mellem Viborg og Århus, 
og hører derfor nok nærmere til under DN Østjylland. Vi sender en føler af 
sted til DN Østjylland for at høre, om de kunne være interesseret i et 
samarbejde om et arrangement. 

d. Hjertestarterkursus 
Der er rigtig mange lokale kurser, hvorfor vi i første omgang vil henvise til 
dem. Efter sommerferien kan vi evt. spørge medlemmerne om de kunne 
være interesseret i et kursus en dag før svømning i Durup. 
 

3. Kurbad i Sydthy Kurbad 
Der er stadig ikke fundet en ny forpagter til Sydthy Kurbad, så vi ved endnu ikke om 
vi kan fortsætte det god samarbejde og under hvilke vilkår. Den nuværende 
forpagter har reserveret 3 datoer i kalenderen til os i sæsonen 2022/2023. Så må vi 
se når den nye forpagter kommer. 
Der er reserveret 2 datoer i Bjerringbro til SaunaNight. 
 

4. Arrangementer i sommeren 
Vi skal snarest have fundet en dato til et arrangement sammen med vinterbaderne i 
Vilsund 
Vi planlægger efter at have sæsonindvielse af Grimstrand den 17. juni 2022 fra kl. 
17-20. 
Vi skal have saunaen med til stranden ved Tranum/Rødhus. Dato afhænger af 
vejret. 
Inga foreslog et arrangement ved Fussing Sø, hvor en vinterbadeklub har en sauna. 
Inga undersøger forhold vedr. saunaen (størrelse, pris mv) og om 
vinterbadeklubben er interesseret i at lave et fællesarrangement. 
Inga vil desuden undersøge priser og muligheder for et arrangement ved 
Friluftsbadet i Hammershøj. 
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5. Ø-lejr 2023 
Af mulige destinationer ser vi Livø, Fur, Mors, Jegindø, Venø og Thyholm. 
Livø fravælges da vi var der for ca. 6 år siden. 
Lejrskolen på Fur er allerede udlejet, og der findes vist ikke andre muligheder her. 
På Mors er der flere forskellige muligheder, herunder spejderhytterne Bakkevæld 
og Bjørneborg. 
Jegindø har vist ikke passende faciliteter. 
Venø har 2-3 mulige lokationer, hvor den ene dog har store sovesale, hvilket sikkert 
vil holde mange væk. 
Vi arbejder videre med sagen… 
 

6. Eventuelt 
Intet. 


