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Referat af bestyrelsesmøde i Danske Naturister 
Onsdag den 17.6.15 kl. 18.30 – 22.00 i Odense 
Til stede: Mette, Martin, Bjarne, Thomas, Torben, Henning og Helge 
 

1. Referat og dagsorden godkendt. 
2. Valg af ordstyrer og referent 

Mette referent, Martin ordstyrer. 
3. Siden sidst  

Der er lavet Free The Nipple kampagneside, som har givet lidt presseomtale. Der 
indkommer stadig nye billeder.  
Mette har booket et shelter på Amager til Naturens Dag, Torben påtager sig at prøve at 
få arrangementer andre steder stablet på benene.  
DN deltog ikke i INFs EuNat-møde, da det lå ugen efter vores årsmøde og vi for sent 
blev opmærksomme på det. 
Mette har korresponderet med Solbakken om et ekskluderet medlem derfra, der havde 
henvendt sig. Det viste sig, at han ikke er medlem af DN og at Solbakken havde givet 
besked om eksklusionen. Vi mangler en fast procedure og ordentlig arkivering af 
oplysningerne. Bjarne fører liste over tidligere ekslusioner og henvender et medlem sig 
om sin eksklusion, skal vedkommende konsekvent henvises til at tage det op på en 
kommende generalforsamling. Det er vigtigt, at en eksklusionssag er ordentligt oplyst og 
at vi gensidigt orienterer hinanden mellem lokalforeninger og samarbejdspartnere. 
Torben oplyste om en deltagers dårlige oplevelse på Albuen. Episoden er medtaget i 
beretningen om turen for at minde vores medlemmer om at vi skal tage godt imod alle, 
også nye, der ikke er trygge ved naturismen endnu. Thomas spurgte til hvorfor DNs 
vildmarkskar ikke var brugt på Albuen. Det var ikke færdigt, da aftale om et andet kar 
blev indgået. 

4. Vedtægtsændringer i høring. 
Vedtægtsarbejdsgruppen har holdt møde med Friluftsrådets direktør Jan Ejlsted, som 
gav god kommentarer. Teksten bliver nu gennemrettet igen og derefter sendt i høring 
hos lokalforeninger og medlemmerne generelt i september med frist 15. november. 
Derefter har Friluftsrådets tilbud at lade deres advokat gennemgå forslaget gratis. 
Hvis forslaget vedtages på det kommende årsmøde er det tanken at sætte det i kraft 
straks, så der på årsmødet også bliver holdt et repræsentantskabsmøde. 
Bjarne skriver en orientering om tidsplenen til kommende nyhedsbrev. 

5. DN-DNU-brochure 
Mille har lavet et udkast til tekst og billeder. Tekstdelen er for lang til også at rumme 
oversættelser og skal redigeres yderligere. Bjarne overtaget kontakten til Mille om 
arbejdet og får arrangeret et ny redaktionsgruppemøde, hvor Mille også skal deltage. 
Mette kontakter Søren Frank fra DNU om, at arbejdet er i gang igen og at vi skal have et 
forretningsudvalgsmøde mellem de to organisationer til efteråret. 

6. Nudebookretningslinier 
Vi gennemgik de senest rettede retningslinier og diskuterede om reglerne for 
profilbilleder skal lempes. Der var flertal for at reglerne er gode nok som de er, bare de 



forvaltes rimeligt. Admingruppen er meget smal, da den kun består af et ægtepar og der 
mangler en person til at tage sig af det mere tekniske. Det er muligt at lægge denne 
opgave i firma, der så installerer alle opdateringer i programmet. Martin overtager 
kontakter til admingruppen, herunder opfordrer dem til at udvide gruppen, gerne med en 
person med teknisk viden, Han undersøger også firmaets tilbud. Hvis prisen er ca. 3.000 
kr. om året er det bevilget. 

7. Planlægning af formandsmøde i september. 
Datoen blev endeligt fastlagt til lørdag den 19.september kl 11-17 med et kort 
aftenbestyrelsesmøde fredag aften. Vi omdøbte mødet til foreningsmøde og vil invitere 
alle bestyrelsesmedlemmer i lokalforeningerne. De tager selv stilling til repræsentation. 
Stedet bestemtes til Vejle-området, evt. Vingstedcentret. Mette undersøger muligheder. 
Foreløbig dagsorden: 
Høring af vedtægter 
Fælles procedure ved eksklusion 
Muligheder på hjemmesiden (gerne ved Mille) 
Koordinering af aktiviteter 
Ny foreningssystem (hvis anskaffet)  

8. Årsmøde 2016  
Der skal vøre plads til både årsmøde og øtur i pinsen, så årsmødet lægges 10.-12. juni. 
Det skal være et sted em plads til op mod 100 mennesker og mulighed for 
badning/udendørs aktiviteter, gerne teltslagning. Mødet skal holdes øst for Storebælt. 
Torben undersøger muligheder på Vestsjælland. 

9. Presseberedskab henover sommeren 
Mette, Henning og Torben meldte sig til at tage pressekontakter henover sommeren. 
Mette laver en liste med grundlæggende fakta, kontaktoplysninger og tidspunkter for 
tilgængelighed og spørger Kim Bindesbæll og Jens Rasmussen om de vil på listen. 
Det er et princip, at vi ikke er nøgne i et TV-studie, men gerne på en strand eller 
lignende.  
Foreningens 70-nummer skal kunne viderestilles efter vagtplanen. Bjarne finder koderne 
til det. Presse@naturister.dk skal gå til Mille og til Mettes privatmail. 

10. Deltagelse i større events 2015: Tisvildeleje, 2016/17: større festivaller 
Thomas har aftale på plads med Musik i Lejet om at lave chill-område i de 7-800 
frivilliges område på festivalen i uge 28. Der bliver åbent 18-22 med badetøj frivilligt. 
Der er brug for max 15.000 til indkøb af omklædningselt, strandstole og transportabel 
pool og til transportomkostninger. Kim Øverup er med og der er kontakt til flere. 
Om et eller to år vil vi gerne lave noget lignende på Roskilde Festival, f.eks. i 
forbindelse med Badesøen. Martin vil gerne være med til planlægning af det. Det kræver 
langt flere frivillige, 50 stk, men på den anden side kan man få unge frivillige mod den 
gratis billet. 
Henning forespurgte om deltagelse i feriemesse i Herning. Det er jo især i 
campingpladsernes interesse, så DNs rolle kan være at koordinere mellem dem. 

11. Økonomi 
Medlemstallet er faldet under 1200. 
Større økonomigennemgang med forbrug overfor budget og redegørelse for lån til 
Tysmosen sættes på dagsorden næste gang. 

12. Ny gennemgang af opfølgningsliste 
Opfølgningslisten blev opdateret med opgaver aftalt på mødet. Torben er skrevet på som 
ny kontaktperson til Kysing og Solbakken, hvilket bl.a. indebærer kontakt om 
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informationer til hjemmesiden og tilbud om at organisere møde på tværs af de tre 
campingpladser. Der mangler information fra Kysing om medlemstal i 2014. 
I mobilsaunaens rejseplan i sommer kan indtænkes nøgenbadeevent ved Waterevents.dk 
24.7. i København. 

13.  Intet til evt. 
 

 
 

 


