
 
Referat af bestyrelsesmøde i Danske Naturister 
Tirsdag den 21.4.15 kl. 18.30 – 21.00 i Odense 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Mette referent, Helge ordstyrer. 

2. Siden sidst  
Der er givet bevilling til beachflag til Torben Lind/Børsmosestrandgruppen. Der er lavet 
Free The Nipple kampagneside, som har givet lidt presseomtale. Vildmarkskarprojektet 
er flyttet til Solbakken., men er godt undervejs. Vi besluttede af karret kun udlejes til 
foreninger, 250 for en weekend/500 for en uge. Saunaens dag14.4. ved Mariendal i 
Århus, dog ikke så mange nye. Der er kommet forespørgsel om mobilsaunaens 
deltagelse til vinterbadefestival Vorupør. Vi vil gerne med, hvis vi nævnes i 
programmet. 
Nudebook-guidelines skal udvides med forbud mod annoncering for andet end DN 
godkendte arrangementer. 

3. Forretningsorden 
Vi gennemgik den gældende forretningsorden. Der mangler fordeling af et par poster. 
Kontaktperson til campingpladser: Torben 
International ansvarlig: Mette (indtil videre) 
Ungdomsansvarlig skal være på: Thomas vil gerne have den. 
Desuden skal der rettes lidt om bevillingskompetence i forhold til de 
aktivitetspuljeregler, der nu er offentliggjort. 

4. Opgaveliste 
Som et nyt redskab indføres en opgaveliste. Fremover skal den ajourføres ved slutningen 
af mødet, men denne gang skan den bruges til at få overblik over opgaver.  
Formen er OK, men den skal bruges som huskeseddel mellem møderne, det virker nok 
ikke som et løbende redskab. Det er godt at der er mulighed for deadline på opgaverne. 
Emner: strandguide.dk skal deles i det tekniske (Thomas) og indholdsdelen, som der 
skal samles en gruppe om som redaktion, men det skal lige vente til det tekniske er godt 
undervejs.. 
Musik i Lejet er der ikke hul igennem til endnu. 
Henning er kontakt på strandåbning i Holstebro. Datoen er endnu uvis. 
Rassol: Mette rykker for afregning og laver udkast til fremtidig aftale. 
ENY i Berlin 14.-17. maj: Sigrid og Arvid Duekilde deltager 

 
5. Økonomi 

Bevillingsudvalg: Helge og Mette. Bevillingsudvalget behandler ansøgninger op til 
5.000 kr. og sørger for bevillingsskrivelse og indførelse på overblik over bevillinger. Der 
gives svar senest 14 dage efter førstkommende frist til puljen. Der er ingen ubehandlede 
ansøgninger i øjeblikket. 
Årsmøderegnskab:  Udgift ca. 27.000 der mangler at komme depositum tilbage. 
Skift fra Winkas til Conventus. Der skal rettes lidt til i medlemsregistrering og 
kontoplan er ved at blive lagt ind. 
Bankforbindelsen er ved at blive skiftet til Arbejdernes Landsbank, men papirerne er 



ikke kommet endnu. 
 

6. Personsager 
Der blev diskuteret et ekskluderet medlems mulige genoptagelse. Det blev ikke 
godkendt.  

7. DN/DNU-pjece og fælles forretningsudvalgsmøde med DN 
Fællespjecen skal se at komme videre i processen. Mille laver udkast til tekst og finder 
højst 5 billeder i Dropbox.. 
Mette indkalder møde med DNUs formand, når der er noget til brochuren. 

8. Opgaveliste – ajourføring efter mødet 
Listen er ajourført i Dropbox. 

9. Evt. 
Intet. 
 

 
 

 


