
Referat af bestyrelsesmøde den 17. maj 2017 på Nyborg Idræts og Fritidscenter
Til stede: Martin, Torben, Thomas A, Bjarne, Mette, Henning og Helge. Thomas Frisendahl til 
punkt 1-3.

1. Godkendelse af dagsorden
Der blev tilføjet et punkt om sted for årsmøde næste år og et punkt om Nudebook under Siden 
sidst.

2. Ny aftale med DNU om samarbejde.
DNUs forslag om at melde DN ind i DNU og betale dyrere for INF-mærker end vi gør nu, kan ikke 
accepteres. Vi diskuterede hvor stor vores interesse i INF er. Thomas F mente at INF-pas ikke 
nødvendigvis er efterspurgt særlig mange steder. Der er dog 43% i vores medlemsundersøgelse, 
der har sagt de har brugt INF-passet. 
Til DNU svarer vi at aftalen ikke er acceptabel, men at vi stadig gerne vil samarbejde om det 
internationale arbejde, i respekt for hinanden.

3. Situationen i INF
Vi har ikke fået besked på beslutningen om at vi ikke længere kan få INF-pas direkte officelt fra INF 
nogensinde. Vi vil bede INF om at forklare, hvad der har ændret sig i situationen og bede om et 
referat hvor beslutningen står. Vi skal gøre INF opmærksom på at vi er dobbelt så mange 
medlemmer som DNU. Mette tager disse ting op med INFs bestyrelse til EuNat.
I forhold til spørgsmålet om genåbnet kongres i INF, taler vi også med de andre til EuNat, men da 
DN ikke har nogle stemmer, er vi ikke så interessante i den sammenhæng.

4. Generalforsamlingsplanlægning
a. Kandidater: Bjarne, Martin og Torben er på valg. Martin genopstiller ikke. Vi enedes om at 
spørge Henriette Hvid og Anita Ellegaard om de var interesserede.
b. Dirigent og referent: Mette spørger Jette Gotsche igen. Referent kan godt være en fra 
bestyrelsen, så Torben klarer det.
c. Handlingsplan: Tysmosen skal fortsat udvikles, årsskrift igen i 18, et event pr. år, opdatere 
strandguiden i lyset af at strandture er det vigtigste for medlemmerne, lave en strategi for sociale 
og andre medier ved et arbejdsgruppemøde med bestyrelsesrepræsentanter og Mille.
d. Årsregnskab 2016: Bjarne har haft indbrud, hvilket har givet rod i bilagene, så regnskabet er ikke
revideret endnu. Det er vigtigt at det nås inden 2 uger før generalforsamlingen. Al bogføring er i 
orden, så der ligger et urevideret regnskab i Dropbox.
e. Budget 2017/18 Mette opdaterer budgettet udfra det bilag, der ligger i Dropbox. Vi diskuterede 
kontingentforhøjelse til 300 kr. da kontingentet har ligget stille længe. Skal en forhøjelse gå til 
lokalforeningerne (så de får ekstra 50 kr.) eller til landsforeningen? Situationen i forhold til 
aktiviteter og midler er forskellig i de forskellige lokalforeninger, så på en måde vil det være bedst 
hvis landsforeningen har midlerne og kan fordele dem via ansøgning til aktivitetspulje. Mette laver 
et budget med uændet og med forhøjet kontingent.



5. Årsmødeplanlægning
Der er ikke kommet en aftale om oplæg lørdag formiddag. Mette foreslog diskussion udfra 
medlemsundersøgelsen, men vi enedes om at der var for lidt at diskutere internt ud fra det. 
Lørdagsformidags aktiviteten bliver en vandretur, evt. med medvirken fra det lokale Friluftsråds 
kreds, hvis det kan lade sig gøre.
Der er endnu få tilmeldinger, årsmødet skal fremmes igen på hjemmeside/Facebook/Nudebook.

6. Sted for årsmøde 2018
Det er nu hvis vi skal finde et godt sted. Vi enedes om at Toben kigger på Vestsjælland.

7. Siden sidst
a. Medlemsundersøgelse: Der er kommet 129 besvarelser og det er ikke kun fra de sædvanlige, for 
få svarer at de har været med på en øtur. Strandture og nøgenhed i egen have topper hitlisten.
b. Nyt medlemssystem: Det er endelig i drift nu. Ændringer, f.eks. af hvilken lokalforening man 
tilhører sendes til medlemmer@naturister.dk, hvor både Bjarne og Mille ekspederer. Bjarne sender 
besked ud til lokalforeningerne om det nye system.
c. Tysmosen FriluftsCenter: Cafeen åbner 3.6., hvis alle tilladelser kommer i hus. Der har allerede 
været omtale i lokalpressen, hvilket også har ført til nysgerriges første besøg. Dagsbillet 35 kr, 
årskort 450 kr (årskort inkluderer sauna, de dage hvor den kan tændes).
Vandetablering bliver først til efteråret.
Vores egne midler er brugt til nødvendige investeringer i café, shelter og sauna. Mette hjælper 
Tysmosengruppen med at undersøge fondsmuligheder.
d. Øtur og andre ture: 67 tilmeldinger til Sejerø. Vi bevilgede 1500 kr. til MC Camp Ringe som 
underskudsgaranti og talte om at en lokalforening på den anden side bæltet på sigt burde lave et 
vildmarkskar (lige nu er det måske billigere at leje end at fragte over Storebælt.)
e. Ønske om gusmester-kursus fra DN Fyn: Vi tror flere lokalforeninger kunne være interesserede. 
Helge får et tilbud fra saunaselskabet og vi foreslår at arrangere det på Tysmosen til september.
d. Friluftsrådets generalforsamling: Mette har været til generalforsamlilng den 18. april. Der er 
sket omlægning i tipsmidlerne, så mere nu går til driftsstøtte og der er mindre at søge i puljer. Det 
er Friluftsrådet selv kede af.
f. Nudebook: John Hilmi er administrator. Thomas A kan ikke længere være teknisk support. Et 
medlem, der kommer i Frederiksberg har meldt sig. Martin prøver at få ham ind i arbejdet. 
Nudebook var som så ofte til debat, men vi er et flertal der tror medlemmerne sætter pris på et 
socialt mødested.

8. Evt.
Intet yderligere.


