
 
Bestyrelsesmøde i Danske Naturister 
Fredag den 18.9.15 kl. 18.30 – 22.00 
Restaurant Casa Carola, Mindebrogade 3, 8000 Århus C 
 
Til stede: Bjarne, Thomas, Martin, Torben, Mette, Henning og Milla 
 
1. Siden sidst  

a.. DN-DNU-brochure 
Materialet er sendt til grafikeren, som snarest laver en dummy. Mille spørger hvem der tager 
stilling til layoutet. Bjarne og Mette bliver spurgt. Når dummy foreligger tager Mette 
desuden initiativ til et formandsmøde med DNU/Søren Frank om hvordan brochuren skal 
bruges og samarbejdet skal køre herfra, bl.a. hvem der laver hjemmesiden. 
b. Tysmosens ny bestyrelse 
Martin og Thomas er indvalgt i Tysmosens nye bestyrelse, som har første møde 20.9. 
Tysmosen mangler 10 fastliggere og der skal laves arrangementer som kan bringe 
dagsgæster. Tysmosen skal have en brochure med på de internationale feriemesser i vinter 
og have en bred reklamekampagne i DN generelt og i Københavnsområdet. 
c. Årsmødeplanlægning 
Torben har næsten aftale klar med Løjerthus nær Kulhuse 10.-12. juni. Stedet har egen 
strand og det skal være klart at der er mulighed for campingvogne og telte. 
d. EuNat i Danmark 2017? 
Leslie Rabuchin har talt med INF om muligheden for at lave EuNat 2017 på Ærø. 
Bestyrelsen vil gerne bakke op om det, hvis det er klart at det er et DN initiativ. Mette 
skriver til formanden for INF. 
e. Feriemesse i Herning 
Kysing er evt, interesseret i at deltage. Torben kontakter Solbakken og spørger om de er 
interesseret. Hvis de er vil vi gerne hjælpe med feriemessedeltagelse. 
f. Bestyrelseshonorar. 
Bestyrelsesmedlemmer modtager 3000 kr. hver, det halve for suppleanter, til dækning af 
telefon osv. Efter den halve valgperiodes forløb. 

2. Evaluering af informationsflow. Prioritering mellem hjemmeside, nyhedsbrev, Facebook 
Nyhedsbrevet er vigtig som den eneste information, man ikke selv skal opsøge, men det 
behøver ikke være eksklusivt for medlemmer. Vi laver om så alle kan tilmelde sig 
nyhedsbrevet via hjemmesiden. Alle nye medlemmer skal dog stadig tilmeldes 
nyhedsbrevet, så man ikke selv skal gøre noget for at få det som medlem. 
Nyhedsbrev og hjemmeside må gerne også afspejle generel debat om nøgenhed. I 
virkeligheden er hjemmesiden et bedre medie til det, fordi kontroversielle ting på Facebook 
kan få os lukket ned. Det må ikke ske igen.- det skal også kommunikeres til Kim Ø og Kim 
B. 

3. Information på fysisk trykt medie. Hvad ønsker vi os, hvad er realistisk, hvad er formålet? 
Vi vil gerne igen have et trykt årsskift, som kan sendes til medlemmer. Det skal være et 
mindre oplag end Årsskift 2013, ca. 1500 (et pr. medlem plus et par hundrede.) Årsskiftet 
skal handle om aktuelle temaer i naturismen, men ikke være tydeligt bundet til et år. Det må 
gerne hedde dobbeltår (15/16) eller komme sidst på året med næste års årstal på. 



Et årsskift skal have ca.16 sider og være trykt på ordentlig papir, dog under hensyn til 
portogrænser. Mille indhenter tilbud, evt. fra den samme som laver DN/DNU brochuren. 

4. Milles rolle som informationsformidler/koordinator internt i foreningen. 
Mille vil gerne stå for et internt nyhedsbrev mellem lokalforeningerne og landsbestyrelsen. 
Der kan i nyhedsbrevprogrammet laves en særlig liste med de medlemmer, der er valgt til 
diverse poster. Nyhedsbrevet skulle isærdeleshed indeholde referater fra bestyrelsesmøder. 
På foreningsmøder i morgen opfordres lokalforeninger til at sende referater til Mille, som så 
distribuerer dem. 

5. Vedtægtsforslaget 
Vi diskuterede kort forslaget. På foreningsmødet bliver det gennemgået, men kommentarer 
skal indsendes i den høringsperiode, som nu indledes. Derefter mødes vedtægtsgruppen igen 
og laver et endeligt forslag som også godkendes af Friluftsrådets advokat. Til 
generalforsamling 2016 stemmes om det samlede forslag, dog kan der være ændringsforslag 
til enkelte formuleringer. 

6. Gennemgang af dagsorden for foreningsmødet. 
Forberedelse til mødet i morgen. 

7. Ny gennemgang af opfølgningsliste 
8. Evt. 

Intet. 
 
 
 
 


