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Referat af generalforsamling i DN København den 13. marts 2016. 

 

1. Valg af stemmetællere (17 deltagere + Anny Møller). 

Steffen Hemager blev valgt til stemmetæller. 

 

2. Valg af dirigent og referent. 

Anny Møller blev valgt til dirigent og Svend Andersen til referent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 

3. Bestyrelsens beretning v/ Mogens Heimann 

Vi har i det forløbne år haft 6 bestyrelsesmøder – 3 af dem i Tysmosen, da jeg bor derude om sommeren.  

Vi har haft en kasserer, der ikke ville bruge sin Nem-ID, og derfor var det nødvendigt for en, der havde 

adgang til bankkontoen, at overtage regnskabet, og den valgte kasserer har intet med regnskabet at gøre. 

Svømning i Blovstrød. Vi har været der 7 gange i det forløbne år. 

DM i nøgensvømning 2015 i Blovstrød Svømmehal blev en stor succes. Vi laver det igen lørdag den 30. 

april 2016 kl. 15-19 med spisning efter på Blovstrød Kro, og jyder kan overnatte hos dem af os, som har 

plads.  

I foråret var der et møde med Tysmosens bestyrelse, Pia og jeg deltog. Der blev det foreslået at lægge DN-

K og Tysmosen sammen, da det har mange fordele. De har heddet Københavns Naturister. Der blev 

nedsat et fusionsudvalg, to fra hver bestyrelse, som har skrevet en anbefaling. Vi foreslår en flertrinsraket.  

DN-Land har bedt DN-Tysmosen og DN-Kbh. om at fusionere til gavn for begge grupper mennesker. 

Foreningen Solvennerne – Solamico – Københavns Naturistforening (i det følgende kaldet Tysmosen) og 

DN København har nedsat dette rådgivende FUSIONSUDVALG: 

Fremmødte: Pia Struck (DN-Kbh.) Ina Schultz og Flemming Lysdahl (DN-Tysmosen). Fraværende Per 

Hingel (DN-Kbh.). 

Udvalget er enedes om: 

At sammenslutning af de to foreninger er en god ide med fordele for alle parter.  

At der er følgende fordele ved en sammenslutning: Alle medlemmer får adgang til Tysmosens faciliteter. 

Det vil være muligt at få en fast plads på Tysmosen. Foreningen kan tilbyde aktiviteter året rundt. Bredere 

udbud af aktiviteter. Mulighed for dagsophold på Tysmosen. Forbedring af Tysmosens økonomi. 

København vil have en base i Tysmosen. 

Der bliver samme medlemskontingent for alle medlemmer. DN medlemmer og den nye forenings 

medlemmer kan vælge enten at betale for dagsbesøg eller købe et årsbesøgskort til gunstig pris. Der kan 

afholdes generalforsamlinger, medlemsmøder og diverse naturistbegivenheder. 

Tysmosens faciliteter omfatter udendørs pool med sol-område og bar, sauna, brusebade, fælleshus med 

køkkenadgang med tallerkener og bestik, køleskabe og fryser, fællesgrill hver lørdag, vaskemaskine og 

tørretumbler, shelter, vildmarkspladser, legeplads for børn, boldbane og petanquebane og WiFi, og skøn 

natur. 44 pladser til campingvogne og telte. 

http://www.naturister.dk/


Det første, vi har prøvet, Tysmosen og København, var julefrokosten den 12.12.15.Vi var 22 personer, 

havde en god stemning, god mad og senere en tur i sauna. 

I sommeren 2015 forsøgte vi med picnicture til 3 forskellige steder i København: 

- 1. gang ved Øresund, Charlottenlund Fort, det blev aflyst pga dårligt vejr. 

- 2. gang på Amager Strand. VI havde DN-Lands saunavogn. Der kom 7 personer, blæst og koldt. 

- 3. gang var vi 15 personer på Bellevue Strand. Vi havde planlagt, at der skulle have været 

grillet, men det blev der ikke brug for. 

Den 2.2.16 havde vi Kyndelmisse – en god aften. Vi så en gammel film, som Svend W. havde optaget i 

årenes løb på Tysmosen – fantastisk sted og fællesskab. 

I årets løb har jeg sendt 5 nyhedsbreve kun til DN-K medlemmer, når jeg følte det var nødvendigt. 

Bemærkninger til bestyrelsens referat: 

Det blev fremført, at referatet indeholdt en slags salgstale for Tysmosen, og at DN-Land har bedt om 

nærmere samarbejde mellem DN-København og DN-Tysmosen, ikke en egentlig sammenlægning. 

Endvidere, at Tysmosen har en dårlig økonomi, og at det er uvist, hvordan det kommer til at køre på 

længere sigt. Alt i alt mangler vi informationer om Tysmosen. 

Endvidere blev det påpeget, at dobbeltmandater i DN-København og DN-Tysmosen kan være uheldigt. 

Fratrædende kasserer Susanne Jespersen fremførte, at hun ikke har ønsket at benytte Nem-ID og at dette 

har fungeret godt i 2 år, hvorefter det ikke mere er muligt. Per Hingel har nu overtaget regnskabet med 

succes. Endvidere mente Susanne, at vi ikke bør have gæster fra Tysmosen ved vores møder. 

Der blev fremsat ønske om, at DN-Land, der har flest ressourcer, bør komme med et udspil. 

Pia Struck påpegede, at hun ikke er medlem af bestyrelsen i Tysmosen, og fremhævede de mange 

faciliteter i Tysmosen, som også de københavnske medlemmer kan få glæde af ved et samarbejde.  

Sluttelig blev det af en deltager fremført, at DN-Københavns generalforsamling ikke er det rette forum til 

diskussion af Tysmosen. 

Beretningen blev derefter godkendt, dog kunne 2 deltagere ikke godkende beretningen. 

 

4. Regnskabsaflæggelse. 

Revisor Troels Panild oplyste, at det ikke har været muligt at gøre regnskabet færdigt inden 

generalforsamlingen, idet der er poster, der ikke stemmer. Ny revisor bør være mere striks og bede om 

½ års regnskab, og revisor har i øvrigt også en vejledningsopgave, og der bør endvidere være klar 

adskillelse mellem kasserer og formand.  

Med disse bemærkninger blev regnskabsaflæggelsen udskudt til ekstraordinær generalforsamling. 

 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Pia Struck foreslår navneændring fra DN København til DN Storkøbenhavn, idet vi ikke kun dækker indre 

København (jfr. svømning i Blovstrød, senere evt. Frederiksværk). Der blev også foreslået navnet DN 

Hovedstaden, men stemningen var mest for DN Storkøbenhavn.  

Derefter var der afstemning, og der var 12 stemmer for navneskifte til DN Storkøbenhavn, 1 imod og 2 

hverken for eller imod. (2 deltagere ankom først senere og deltog ikke i denne afstemning). 

Pia Struck redegjorde for fusionsudvalget, der er nedsat på initiativ af DN-Land med henblik på eventuel 

fusion af DN-København og DN-Tysmosen. 

På Troels Panilds forslag blev det vedtaget, at bestyrelsen får mandat til at lægge arrangementer på 

Tysmosen, men ingen sammenlægning kommer på tale, før Tysmosens situation er afklaret.  



 

6. Fremlæggelse af bestyrelsens aktivitetsplan. 

Pia Struck oplyste, at der ikke foreligger en egentlig plan – der kommer mere, når aktiviteter er fastsat. En 

række aktiviteter er i støbeskeen eller vedtaget, herunder: 

- DM i nøgensvømning i Blovstrød 

- Måske nøgensvømning i Frederiksværk 

- Picnic nogle gange i løbet af sommeren 

- Sportsdage 

- Petanque 

- Brunches 

- Vildmarksliv og madlavning 

- Regnvejrs-spil 

- Legedage 

- Helligdagsbegivenheder: Julefrokost, kyndelmisse, varme hveder, påskefrokost 

- World bike ride – kontakte dem og være med 

- World gardening day 

- Sjællandsgade sauna event 14. eller 28. april plus senere via Troels Panild 

- Andre saunaevents 

- Samarbejde med forskellige vinterbadnings-foreninger. 

4 sider er printet ud og udleveret til deltagerne i generalforsamlingen. 

Der kan blive tale om en workshop til potentielle nye naturister. 

Troels Panild fremhævede, at saunaevents trækker mange unge mennesker og er en god kontaktmulighed, 

og der blev opfordret til at deltage. 

 

7. Fastlæggelse af kontingent. 

Mogens Heimann foreslår, at kontingentet stiger med 50,- kr, således at der går 200,- kr til DN-Land og 

100,- kr til DN-København. 

Det er 11 år siden, at kontingentet blev fastsat til 50,- kr til DN-København. 

Det blev fremført, at en eventuel kontingentforhøjelse hænger sammen med regnskabet og de planlagte 

aktiviteter. Det blev foreslået at vente til ekstraordinær generalforsamling og forelæggelse af regnskab, 

inden eventuel kontingentforhøjelse vedtages. Dette forslag blev vedtaget.  

 

8. Fremlæggelse af budget til orientering. 

Budgettet fremlægges senere. 

 

9. Valg af kasserer. 

Susanne Jespersen genopstillede ikke som kasserer. Mogens Heimann oplyste, at han havde fået 

fuldmagt fra nuværende suppleant Peter Elgaard Pedersen, der stiller op som kasserer. 

Der var ikke andre, der ønskede at stille op, og Peter Elgaard Pedersen blev enstemmigt valgt som ny 

kasserer. 

 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Svend Andersen genopstillede ikke. 

Der var 3 kandidater til 1 bestyrelsespost og 2 poster som suppleant: 



Claudia Frers 

Asger Jeppesen 

Kenneth Bjarkam 

De 3 kandidater redegjorde kort for deres baggrunde, hvorefter der var skriftlig afstemning. 

Stemmerne fordelte sig således: 

Asger Jeppesen: 12 stemmer 

Claudia Frers:   2 stemmer 

Kenneth Bjarkam   1 stemme 

Derudover 2 blanke stemmer 

Dermed blev Asger Jeppesen valgt, og bestyrelsen består herefter af: 

Mogens Heimann, Pia Struck, Peter Elgaard Pedersen, Peder Jespersen og Asger Jeppesen. Suppleanter 

er Claudia Frers og Kenneth Bjarkam. 

 

11. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Det blev foreslået, at der bliver 2 revisorer, men dette ansås ikke for nødvendigt. 

Troels Panild genopstiller som revisor og blev valgt uden modkandidater. 

Steffen Hemager blev valgt til revisorsuppleant. 

 

12. Eventuelt 

Der blev opfordret til, at referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger lægges ud på nettet. Det 

blev oplyst, at det har været længe undervejs, men det er nu sket. 

Den afgående kasserer takkede for mange år i bestyrelsen og ønskede held og lykke med det forestående 

arbejde. Susanne er dog tilfreds med nu at være udtrådt.  

Det blev aftalt, at den nye bestyrelse mødes mandag den 11. april kl. 18.00. 

Der blev udleveret gratis billetter til svømmehallen til brug samme dag. 

Dirigenten takkede for god ro orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 

 

Anny Møller    Svend Andersen 

Dirigent    Referent 

  

 


