
 
Referat af bestyrelsesmøde i Danske Naturister 
Onsdag den 19.8.15 kl. 18.30 – 22.00 i Odense 
Til stede: Mette, Martin, Bjarne, Thomas, Torben og Helge 
 

1. Referat og dagsorden godkendt. 
Martin spurgte til diskussionen sidst om hvor langt ud i fremtiden et arrangement på  
Roskildefestival kan være. Det afhænger meget af hvilke frivillige vi kan få. 

2. Valg af ordstyrer og referent 
Mette referent, Martin ordstyrer. 

3. Siden sidst  
Strandguide. Der er kommet tre henvendelser i sommer fra lokale interessenter, en er fra 
en ejer, der ønsker henvisning til privat strand på Glænø fjernet. Ellers positivt. 
Strandguide bliver brugt, men skal også vedligeholdes. Thomas har stadig ansvar for at 
flytte platformen og så skal indholdet nyredigeres. Mette spærger Thoams Frisendahl om 
han har interesse i det. 
Strandturne: Der har været tre steder: Børsmose, Vesterlyng, Amager Strandpark. Folk 
ikke så hurtige til at melde tilbage. Lokalforeningen skal stå for reklamen for 
arrangementet. 
Presse i sommer: Mette er interviewet til  artikel i Ekstrabladet. Det har fungeret OK at 
få svaret på pressehenvendelser. 70-nummeret skal viderestilles til Mette, Martin og 
Torben som turnus, en måned af gangen. Bjarne laver manual. 
DN-DNU-brochure: Bjarne og Mille har haft møde med Herluf fra DNU. Vores bidrag 
skal redigeres lidt, DNU havde ikke deres klar. Der mangler billeder fra svømning, 
Thomas følger op på det. Mille har haft møde med layouter. 
Nudebook: Martin har talt ned admin Mille og Torben op at lukke mere op for brugere 
som ikke er medlemmer. Mille og Torben var lidt bange for det. Brugerne skal oplyses 
om selv at indstille hvad hvem må se, der er samme funktioner som i Facebook.  
Musik i Lejet: Ideen var at præsentere konceptet for de frivillige, men det blev på en 
skole hvor kun de vigtigste var. Der var få der havde tid, men der var positiv stemning 
for at konceptet var godt. Vi kan komme på selve festivallen næste år. Evt, kombineret 
med en juicebod, så man også kan tjene lidt. Vi vil kun med næste år, hvis vi bliver 
tænkt ind i selve festivallen. Vi skal prøve at få en yngre gruppe aktive med i det. 
Frivillige behøver ikke være nøgne, hvis de bare står i en bar eller garderobe. Der er to 
fyre som er interesserede. Der skal holdes gang i kontakten nu med evaluering og 
afgørelse i god tid om næste år. 

4. Økonomigennemgang 
1150 medlemmer, lidt faldende. Mange kontingentindbetalinger og fornyelser kommer i 
efteråret, når svømning starter. 
Posten bestyrelsesmøder skal udspecificeres. Transport for bestyrelsesmedlemmer til 
aktiviteter skal under aktiviteter, deltagelse i generalforsamlinger lokalt skal stå som 
bestyrelsesudgifter og forklares. 
Støtte til aktiviteter skal samles og være tydeligt. Vi har bevilget over 70.000 til 
initiativer. 
Lån til DN Østjylland vedr, mobilsauna er nu brugt op ved brug af saunaen,  så 12500 er 



afskrevet. Fra næste år skal vi betale1500  pr. gang eller  et fast lignende beløb i 2016. 
 

5. Tysmosens situation 
Tysmosens økonomi er meget trængt od er mangler 10 fastligger for at økonomien 
hænger sammen. 
Poolparty  15.8.var OK besøgt, men der var ikke så meget PR ud ad til. 
DN København og DN Tysmosen holdt fællesmøde 17.8. om at DN København laver  
arrangementer på Tysmosen fremover.  
Det vil være ærgerligt hvis de går konkurs. Der skal en kontaktperson ind i bestyrelsen 
med administrative evner som kan lave regnskabet og kontakt til PR og myndigheder. 
Allan (vores bogholder) skulle være færdig med regnskab 2014, og også få ansvar fro 
2015-regnskabet.  
Mette og Martin tager til generalforsamling 30.8. med et forslag om at eksterne skal ind i 
en overgangsbestyrelse.. Thomas vil gerne hjælpe med at lave aktiviteter. Vi spørger 
forskellige aktive i København for at få aktive kræfter ind i bestyrelsen. Tysmosen skal 
vælge en slagkraftig bestyrelse hvis vi skal tro på deres overlevelse og økonomien skal 
saneres med et bankskifte.  

6. Planlægning af formandsmøde i september. 
Foreløbig dagsorden: 
Høring af vedtægter 
Fælles procedure ved eksklusion 
Muligheder på hjemmesiden (gerne ved Mille) 
Koordinering af aktiviteter 
Ny foreningssystem (hvis anskaffet)  
Thomas finder foreningslokale i Århus, Mette bestiller  værelse og mødelokale på 
Cabinn til bestyrelsen fredag. 

7. Naturens Dag  
Torben laver skattejagt i Svanholm Skov med præmier, arrangementet er i Hornsherred 
lokalavis og har kontakt med TV2 Lorry. 
Mette laver nøgenvandring/nøgenløb på Vestamager og er i dialog med Naturstyrelsen 
om at lave en løberute.  
 

8. Indkvartering under årsmøde 2016,. 
Torben har kontaktet Anneberg i Odsherred det er lidt dyrt, men stort nok til 80, Aftale 
dog ikke indgået endnu.  

9. Opfølgningsliste 
Et webmastermøde mellem Thomas og Mille blev tilføjet Mette opfordrer 
bestyrelsesmedlemmer til at skrive en månedsrapport i bestyrelsesforum, så vi er 
orienteret om hinandens løbende aktiviteter. 

10.  Evt. 
 

 
 
 

 


