
Referat af landsbestyrelsesmøde 28. marts 2017 i Nyborg Idræts- og 
Fritidscenter

Til stede: Torben, Martin, Henning og Mette
Referent: Mette

1. Forslag til nye vedtægter
Kjeld Karbæk har redigeret vedtægtsgruppens vedtægtsforslag og fjernet ideen om 
repræsentantskab. Vi besluttede yderligere at fjerne afstemningsregler for 
lokalforeningsmøder, da vi ikke mener der skal stemmes på disse møder. Det 
ændringsforslag om medlemmer, der udviser usømmelig adfærd, der blev vedtaget 
sidste år, indføjes i teksten. Desuden diskuterede vi formuleringen omkring 
deltagelse af børn under 18, hvor den nuværende formulering om at der skal være 
tilladelse fra værge, lyder lidt dramatisk. Vi nedtonede det til at ”børn under 18 år 
kan deltage sammen med et medlem, som er ansvarlig for dem.” Med disse 
ændringer sendes forslaget ud sammen med indkaldelse til generalforsamling.
På generalforsamlingen er det nødvendigt at stemme om hele vedtægtsforslaget 
samlet, da man ikke kan lade en paragraf falde. Det er en hel gennemskrivning, så 
der er ikke en tilsvarende gammel paragraf, der så stadig vil gælde.
For at kunne diskutere de uenigheder, der måtte være om detaljer, sættes en frist 
for ændringsforslag til 2 uger før i lighed med andre forslag til generalforsamling. De 
steder, der er ændringsforslag, kan vi så diskutere og evt. formulere nye 
kompromisforslag, om nødvendigt ved at lave et redaktionsmøde fredag aften.

2. Årsmøde 16.-18. juni
Torben har udarbejdet en invitation om det praktiske. Torben styrer tilmeldinger via 
indbetaling af deltagergebyr i lighed med ø-turen. Vi skriver at alle kan forvente at 
skulle bidrage med en praktisk opgave og uddeler ansvar, når tilmeldinger foreligger. 
Indkøbsliste og madplan kan i store træk genbruges fra sidste år.
Indhold: Vi dropper at lave en workshop, da der ikke er et oplagt emne.
Forskellige ideer til tankevækkende oplæg lørdag formiddag blev luftet: en 
modstander af naturisme (men vil de komme?), hvorfor bliver folk forarget ved en 
psykolog, unges kropsopfattelse og debatten om nøgenbilleder ved Emma Holten, 
div. organisationer, evt. i forlængelse af kodeks om nøgenbilleder. Torben prøver at 
tage nogen kontakter, assisteret af Mette.
Som aftenarrangement fredag er det præsentation af kommende aktiviteter og 
Mette spørger om vi kan få forevist filmen ”Fordi vi også er alt det vi har mistet”

3. Tysmosen
Der er inviteret til arbejdsdag lørdag den 1. april. Torben deltager og Mette og 



Martin kommer til dagens start.
Der er en naturlig forventning fra medlemmerne om at høre noget om hvad der 
kommer af aktiviteter i kommende sæson.

4. Samarbejde med DNU og INF
25.-28. maj er der EUNat i Slette Strand. Mette (og hendes mand Martin) deltager. Vi 
var inviteret til møde med ledelsen i INF, men DNU har afvist mødet og dermed 
bliver det aflyst. INF er åben for uformelle drøftelser. INF virker ikke indstillet på at 
kræve at DNU forhandler med os. DNU har bebudet et forslag om medlemskab light, 
som ikke er kommet endnu.
INF er selv i en ledelseskrise. Hvilken udvikling INF kommer til at følge har også 
indflydelse på hvor interesseret vi er i samarbejdet fremover.
Vi ved ikke hvor vigtigt det er for medlemmerne, at DNs medlemskab giver et INF-
pas. Det kunne vi undersøge med en medlemsundersøgelse.

5. Samarbejdsaftale med DN Fyn
Aftalen er underskrevet af begge parter. Bjarne må stå for teknisk at oprette DN Fyn.

6. Økonomi
Bjarne var ikke til stede. Bestyrelsen efterspørger en opdatering på udarbejdelse af 
årsregnskab.

7. Siden sidst
a. Årsskrift i layout blev fremvist. Det er næsten klar til tryk. Vi har bestilt 1500 eks. 
Og det sendes til alle medlemmer (dog helst efter frasortering af dublet-adresser). 
Mille og Mette finder ud af hvordan vi teknisk får adresseret og sendt årsskrifterne, 
Bjarne må kunne levere medlemsliste.
Derudover skal de sendes til campingpladserne og gerne distribueres til biblioteker 
og vinterbadeklubber.
b. Saunaevent – der var 700 gæster. Det var desværre dårligt vejr, hvilket gav stort 
pres på de varme saunaer. Hvordan får vi nogen af de mange deltagere til at komme 
til foreningens aktiviteter og melde sig ind? Kan vi få unge til at komme til 
saunaeevent på Tysmosen?
c. DN Midtvest overvejer også at lave en mobilsauna.
d. Telefonnummeret som står på hjemmesiden bliver fjernet. Vi beder Mille lave en 
kontaktformular i stedet.
e. Foreningsmøde 4.2. Oplægget om Facebook var godt og var et spark til at prøve at 
bruge mediet mere aktivt. Workshop gav ikke nye ideer, men der er en god stemning 
på tværs i foreningen og det er værdifuldt at mødes.

8. Evt.
Intet


