
Bestyrelsesmøde DN Storkøbenhavn den 19. marts 2018 hos Asger 

 
Til stede: Mogens, Asger, Anny, Peder, Peter. Steffen fraværende. 
 
Dagsorden: 
 
Siden sidst 
 
Orientering om DN-træffet for bestyrelser i Børkop, som Anny, Mogens og Asger deltog i. 
Asger indleder. 
 
Konstituering af bestyrelsen, hvem påtager sig hvilke opgaver og poster? 
 
Fremtidige aktiviteter – herunder: 
 
– Mødeplan for bestyrelsen 
 
– Skal vi fortsætte med Blovstrød Svømmehal, fx 20. april? 
 
– Andre aktiviteter 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Siden sidst:  

 
Mogens oplyser at vi har et CVI-nummer, som udløber 19. maj 2019. Mogens sørger for at vi 
får det fornyet. 
 
Anny har talt, at vi er 313 medlemmer i DN Storkøbenhavn. 
 

Orientering om DN-træffet i Børkop 

 

Konstituering af bestyrelsen: 

 
Formand: Mogens 
 
Kasserer: Steffen 
 
Sekretær: Asger 
 
Næstformand: Anny 
 
Bestyrelsesmedlem: Peder 
 
 



Fremtidige aktiviteter: 

 
Mogens mener, vi bør tage opfordringen om at høre Anton alvorligt. Vi mener, at han skal 
opfordres til at møde op på et bestyrelsesmøde. Anny kontakter ham (sender mail rundt til 
godkendelse). 
 
Mødeplan for bestyrelsen: Næste møde 23. april klokken 19:30 hos Mogens, (Anny inviterer 
Anton). (Ankomst fra klokken 19:00). 
 
Bestyrelsesmedlemmerne er enige om, at møderne primært holdes en mandag aften, gerne 
klokken 19 eller 19:30 uden spisning. 
 
Blovstrød Svømmehal: Mogens forsøger at booke svømmehallen 20. april om aftenen. 
Anny foreslår: Mød den nye bestyrelse i den forbindelse. 
 

Andre aktiviteter: 

 
Petanque: Vi har ikke hørt noget fra Tysmosen, trods forespørgsel. 
 
Annys ide: Ekskursion til Holme-Olestrup, eventuelt med overnatning i telt. Anny undersøger 
muligheden. 
 
Bemærk: Ølejr ved Alrø (i Horsens Fjord) den 25.-27. maj, som DN Trekanten arrangerer, og 
årsmøde i DN 1.-3. juni. 
 
Tur i efteråret: OC Therme. Bestyrelsen nedsætter et turudvalg med Anny, Mogens og Peter. 
Fremlægger turide til godkendelse på næste bestyrelsesmøde. 
 
Peder foreslår vi lægger en masse af vores håndklæder, vi ikke kan komme af med, i kiosken 
på Solbakken (ved Skibby). Godkendt. Peder kontakt bestyren og sætter det i værk hvis hun 
siger ja. 
 
Skal vi svømme i Blovstrød Svømmehal i efteråret? Ja. 
 
I løbet af sommeren vil vi gerne arrangere en event i Tysmosen, eller vi kan opfordre vores 
medlemmer til at møde op, hvis DN Land er arrangør. 


