
Referat af bestyrelsesmøde i DN Land den 4. september 2017 fra kl. 18.30 –
22.00
Mødet blev holdt i Nyborg Svømme- og Badeland, lokale Æbleskov

Til stede: Mette Duekilde, Thomas Asferg, Henning Møller, Bjarne Elmstrøm og 
Torben Larsen
Afbud fra suppleanterne Helge Bøgegaard og Anita Elgaard

Ordstyrer: Mette
Referent: Torben

1. Konstituering og forretningsorden
Henning blev valgt til næstformand
Herudover blev følgende opgaveposter besat:

 Ansvarlig for foreningens hjemmesider: Thomas
 Ansvarlig for Nudebook: Endnu ikke afklaret. Efter Martin Vilmanns 

udtræden af bestyrelsen mangler en administrator. Nudebook-serveren er 
ikke opdateret. Mette tager opfølgende kontakt til Martin og John Hilmi.

 Kontakt til pressen: Mette og Mille
 Koordinator af bestyrelsens elektroniske arkiver:Thomas

Bilag skal ligge i Dropbox
 Ansvarlig for medlemsregistreringen: Bjarne og Mille
 Ansvarlig for foreningens informationsindsats: Mette og Mille

Nyhedsbrevet skal opdateres, dvs. mailbakken revideres. Mette kontakter 
Mille desang.

 Ansvarlig for ungdomsarbejde: Udgår
 Kontaktperson til danske campingpladser: Torben
 Kontaktperson til Friluftsrådet: Mette
 Kontaktperson til INF og DNU: Mette
 Kontaktperson til aktivgruppen Tysmosen: Thomas

Under Forretningsorden punkt 5 om Økonomi og regnskaber blev et nyt 
bevillingsudvalg nedsat, nu bestående af Helge og Torben.

Under Forretningsorden punkt 6 om Bestyrelsens interne kommunikation blev 
et ønske om et bedre diskussionsforum fremsat. En mulighed for anvendelse af 
’Group-care’ blev nævnt. Thomas undersøger inden efterårsferien.

2. Siden sidst
a. Torben og Henning redegjorde for afholdte aktiviteter. MC Camp og 

Nøgengolf blev aflyst på grund af for få tilmeldinger.
b. Tysmosen: Thomas redegjorde for status. Det tegner nu lidt lysere for 

udsigterne til at få de forskellige brugstilladelser. Der er indsendt en diger 



ansøgning hovedsagelig udformet som svar på de mange spørgsmål fra 
kommunen og fredningsnævn. Efter referentens opfattelse er ansøgningen 
blevet godt modtaget og tilladelserne er inden for rækkevidde. Spørgsmålet 
er så bare, hvornår de foreligger.
Thomas udtalte et ønske om sauna-aften 1 gang om måneden. Foreløbig ser 
vi frem til Sauna Basic den 7. oktober.

c. Internationalt: Mette har henvendt sig til Sieglinde med et forslag til en 
løsning, der indebærer, at DN ikke skal være underlagt eller medlem af 
DNU for at kunne opretholde sit medlemskab af INF. Selv om Sieglinde var 
positivt stemt for forslaget, er der ikke kommet en officiel reaktion fra 
hende endnu. Det er dog fortsat Mettes håb, at Sieglinde vil tale vores sag.
Foreligger der ikke snart en løsning på vores medlemskab, melder vi os ud 
af INF.
Af økonomiske mellemværender skylder DN INF for 2017 mærker, mens
DNU skylder DN for deres andel i informationsfolderen om naturisme i 
Danmark.
Der blev rundsendt en organisationsplan for den schweitziske organisation, 
som Danmark er blevet opfordret til at lade sig inspirere af.

3. Økonomi og administration
a. Opfølgning på budget: Bjarne rundsendte den økonomiske oversigt. Heraf 

fremgik det, at vi vil komme ud af 2017 med et budgetteret årsresultat i 
omegnen af minus 30.000 kroner.
Vi skal se at få optaget et billigt fastforrentet lån til indlæggelse af vand på 
Tysmosen. DN har bevilget 240.000 kroner til dette formål.

b. Nyt medlemssystem: Ved skiftet fra Winkas til Conventus opleves 
problemer med medlemsregistreringen. Det er ikke registreringen af nye 
medlemmer, men overførslen fra det gamle til det nye system. Dette 
forsøger Bjarne at håndtere manuelt.

c. Bestyrelseshonorar til de to medlemmer af Tysmosens aktivgruppe blev 
bevilget. Det ene i form af et kontant vederlag, det andet som kørsels-
tilskud.

d. I forbindelse med overgangen til en kontingentopkrævning, der ifølge nu 
vedtagne vedtægter igen skal følge kalenderåret, blev en model for 
opkrævning fremlagt: Alle, der melder sig ind inden for årets første 9 
måneder, betaler for et helt år. Sker indmeldelsen i løbet af årets sidste 3 
måneder, er disse gratis og opkrævningen for et helt år finder da først sted 
den 1. januar i det følgende år.
For nuværende medlemmer justeres kontingentbetalingen efter simpel 
forholdsregning. Har et medlem således betalt eksempelvis frem til den 1. 
april 2018, refunderes de første 3 måneder, og årsopkrævningen pr. 1. 
januar 2018 lyder derfor kun på 9/12 af årsopkrævningen.

Modellen blev vedtaget.
Man henstiller, at denne fremgangsmåde også bliver praktiseret i 
lokalforeningerne, hvorfor disse skriftligt over for landsbestyrelsen bedes 
meddele deres accept. 



4. Årsskrift 2018 – tema nøgensport
Det er ved en tidligere lejlighed blevet besluttet at fortsætte udgivelsen af 
årsskriftet. I 2018 ønsker vi at se nærmere på bl.a. sportsgrene, som kan dyrkes 
nøgne. I flæng nævnes: Svømning, petanque, cykling, golf, løb og yoga. Andre 
ideer er velkomne.

5. Møder i det kommende år
Følgende datoer blev aftalt: Lørdag den 11. november i Tysmosen

Mandag den 15. januar i Nyborg
Lørdag den 10. marts (foreningsmøde) i Børkop
Torsdag den 3. maj i Nyborg
Weekenden den 1.-3. juni (årsmøde) i Nordvest-
sjælland (Glænø-lejren)

6. Evt.
Torben undersøger, hvem der evt. vil stå for ø-turen (Rømø?) i 2018

Således opfattet af Torben


