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Referat af generalforsamlingen i DN Nord d. 21/3-2018 

1) Valg af stemmetællere: 

Anette og Torben blev valgt. 

 

 

2) Valg af dirigent og referent: 

Kim og Anita blev valgt. 

Generalforsamlingen var indkaldt jf. vedtægterne. Ingen indvendinger. 

11 stemmeberettigede medlemmer var mødt op. 

 

 

3) Formandens beretning. Ses nedenfor: 

 

Formandens beretning februar 2017 - marts 2018 

Bestyrelsen 

Der har i perioden været holdt fire bestyrelsesmøder 3. marts, 26. april, 13. oktober og 12. januar. 

Bestyrelsen har bestået af Flemming som formand, Svend Erik som kasserer, Anita som næstformand, 

Birgitte og Bo som bestyrelsesmedlemmer, og Palle som suppleant. Palle indtrådte som 

bestyrelsesmedlem, da Birgitte i foråret valgte at forlade bestyrelsen af personlige årsager. 

 

Svømning 

Nøgensvømning i Sofiendal Svømmehal har haft omtrent samme deltagerantal som tidligere år. 

 

Vandaerobic 

Vi har valgt at fortsætte vandaerobic som et fast tilbud 1 gang om måneden. Det er en økonomisk udgift, 

da det er gratis for deltagerne. Men vi mener det gør nøgensvømning til et mere attraktivt tilbud. Der har 

dog været en del aflysninger, så vi håber at opnå en forbedring på det punkt. 

 

Åbnet hus 

Konceptet "Åbent hus" har vi ikke været så aktive med, men det har ikke haft negativ indflydelse på 

antallet af nye. Der har de fleste søndage, været nye ansigter. Desværre er det både første og sidste besøg 

for langt de fleste nye deltagere. Vi bør fortsat forsøge at blive bedre til at tage imod nye, og finde ud af 

hvad der skal til, for at de har lyst til at komme igen og blive en del af foreningen. 

 

Wellness: Svømmeland, Nørresundby 

Der har været holdt kurbad i Svømmeland i Nørresundby den 9. februar. Vi har ikke været ubetinget 

tilfredse med Svømmeland, men har valgt at fortsætte, for at se, om ikke vi kan få forbedret 

arrangementet. 
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Wellness: Sæby Svømmebad 

Der har været Adam & Eva Wellness i Sæby Svømmebad tre gange. Første gang var en deltager-katastrofe, 

da der af forskellige årsager var lavt deltagerantal. Noget skyldes med stor sandsynlighed selve 

tilmeldingsprocessen, samt markedsføringen, som også viste sig at være mangelfuld. 

Der kom dog flere positive ting ud af det, og begge af de seneste arrangementer har været udsolgt. Sæby 

har overtaget tilmeldingen, og vi er blevet bedre til at gøre opmærksom på arrangementet. 

 

Picnic og vandreture 

Der har ikke været arrangeret hverken picnic eller vandreture. Vi havde besluttet at satse på 

arrangementer med kort varsel, når vejret tillod det. Beklageligvis har vi haft en noget ustabil sommer, 

med kun få egnede tidspunkter. Aktiviteterne skal ikke ses som fortid. De genoptages når der kommer en 

sommer der tillader det. 

 

Ny formand 

Det har været mit første år som formand, og jeg har ikke været en ubetinget succes. Det var ingen 

hemmelighed, at jeg i starten ville have en udfordring med at finde tiden. Jeg var også langt bagefter med 

praktisk talt alt, det første halve år. Men jeg fik det indhentet, så jeg nu er bedre med. Jeg skal dog være 

ærlig, at jeg er ikke så godt med, som jeg burde - og gerne ville være. Jeg havde nogle overordnede idéer 

om, hvad jeg gerne ville opnå, men jeg må nok erkende, at jeg ikke har været god nok til at finde tiden til 

det. Som formand er jeg på valg næste år. Det er helt ærligt ikke sikkert at jeg genopstiller. Ikke fordi jeg 

ikke gerne vil, men fordi det helt enkelt ikke er fair overfor foreningens medlemmer, at jeg ikke har den 

nødvendige tid. 

 

Tak til den afgående bestyrelse for indsatsen, og tak til alle som har bidraget til fællesskabet og opgaverne i 

Danske Naturister Nord. 

 

Flemming H. Sørensen, 21. marts 2018 

 

 

4) Regnskabsaflæggelse: 

Svend Erik gennemgik regnskabet, som blev godkendt.  

Regnskabsåret er kalenderåret. 

 

5) Behandling af indkommende forslag: 

Bestyrelsen har ingen modtaget. 

 

6) Fastsættelse af kontingent: 

Uændret: 50 kr. 
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7) Godkendelse af budget: 

Der blev ikke fremlagt budget. 

 

8) Valg af kassere: 

Svend Erik blev genvalgt. 

 

9) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 

Anita blev valgt for 2 år, Torben for 1 år. 

 

10) Valg af bestyrelsessuppleanter: 

Jan Janner blev valgt som 1. suppleant for 1 år. 

Per Wahlberg som 2. suppleant for 1 år. 

 

11) Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Fiona Bindesbøll Andersen blev valgt som revisor. 

Anette Andersen som revisorsuppleant. 

 

12) Eventuelt: 

• Jeppe er ikke mødt op til vandaerobic de søndage, hvor han skulle komme. 

• Det samme er gældende for massøren, som heller ikke er mødt op som aftalt. 

• Børge og Kim har nøglerne til svømmehallen. De gør begge et stort arbejde med at lave kaffe og sørge 

for småkager, samt stille stole og borde op. 

• Der blev besluttet at borde og stole ikke skal stilles frem for eftertiden, da folk kan sidde andre steder. 

• Der aftales at Anette giver nye deltagere info om, hvordan en svømmeaften, vandaerobic, massage mv. 

foregår. Anette kan eventuelt arbejde sammen med en anden person om dette. 

• Der blev spurgt ind til om leje af svømmehallen er blevet betalt for dette kalenderår. Det blev 

bekræftet. 

• Der blev foreslået at der bliver oprettet et aktivitetsudvalg, helst med deltagelse af en af 

bestyrelsesmedlemmerne. Dette tages op på næste bestyrelsesmøde. 

• Der blev spurgt, om 1 eller flere fra bestyrelsen deltager i Danske Naturisters foreningsmøde? 

Der tiltog 2 i 2017, og nej til 2018, da mailen var gået i spam filteret, så bestyrelsen fik mailen for sent. 

 

 

 

 

 

Referent 

Anita Elgaard  


