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1. Valg af dirigent og referent 

Formanden foreslog advokat Leslie Rabuchin som dirigent og Laila Qvant som referent. 

Begge blev valgt uden modkandidater. 

  

Dirigenten startede med kort at fortælle om sig selv, han er advokat, og havde været dirigent for mange 

generalforsamlinger, og har varslet om at på vores egen generalforsamling vil der nok komme en del 

”uenigheder” undervejs, men at det bliver taget hånd om hen ad vejen. 

Dirigenten påpegede at vores vedtægter er mangelfulde, da der ikke står hvad der skal ske, med hensyn til 

udsendelse af regnskab og indkomne forslag m.v. Dette skal ændres, og der vil blive nedsat en 

arbejdsgruppe der skal gennemgå vedtægterne fra A-Z. 

  

Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen ikke var indvarslet pr. mail direkte til medlemmerne, således som 

angivet i vedtægterne, men alene oplyst på hjemmesiden. Dirigenten var derfor af den opfattelse, at 

generalforsamlingen kun kunne anses for indkaldt lovligt, dersom generalforsamlingen alene omfattede de 

standard punkter som fremgår af vedtægterne. Såfremt der var ønske om behandling af forslag der 

forventedes til afstemning, herunder f.eks. forslag til vedtægtsændringer, var det dirigentens opfattelse, at 

disse ikke lovligt kunne behandles, da de som tidligere oplyst, ikke var oplyst ved særskilt mail til 

medlemmerne. Dirigenten havde derfor før generalforsamlingen taget kontakt til de 2 personer, der havde 

stillet forslag om vedtægtsændringer. Dirigenten foreslog herefter, at der nedsættes et særligt udvalg der skal 

fremkomme med forslag til ny vedtægter. De 2 personer som havde stillet forslag om vedtægtsændring og 

som begge var til stede i salen, trak herefter de fremsatte forslag. Under hensyntagen til, at der herefter ikke 

var nogen ”Indkomne forslag” til behandling, erklærede dirigenten med forsamlingens samtykke 

generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 

  

Til stemmetællere blev valgt: Kjeld Karbæk og Bo Frederiksen 

  

Der var 49 fremmødte stemmer samt 16 stemmer pr. fuldmagt 
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2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 

  

Bestyrelsens beretning 

 

Thomas Frisendal: 

Thomas Frisendal har i år arbejdet med INF, og DNU samarbejdsaftale. 

I 2013 har der været 2 møder, vi er nu et velkendt ansigt, en fremadrettet forening, der har et godt 

navn, og man vil i INF gerne hjælpe os. 

Thomas fortalte at det for første gang er lykkedes at få et dansk medlem med i INF´s ledelse på et 

højt post. Det er vores ordstyrer Leslie der har opnået det flotte resultat at sidde med i en 

arbejdsgruppe. 

Der er gennemført et venskabsbesøg fra Norge. Deres forening ligner meget vores egen. 

Men de har kun 3 feriecentre/campingpladser, som alle er private. 

Så de gør som vi, benytter sig af svømning om vinteren i svømmehaller, strande, samt samarbejde 

med campingpladserne. 

Et hovedtema hos INF er vedr. DNU og DN, DNU er meget lidt synlige, hvilket INF er kede af. INF 

ønsker en god repræsentant i Danmark, og nogle undrer sig jo over at det ikke er den største 

organisation (DN) der har stemmeret. 

  

DNU henvendte sig vedr. en samarbejdsaftale i starten af 2014, da det er noget vi længe har arbejdet 

på, slog vi straks til. Og det er nu lykkedes. 

 Vi skal have lavet en fælles brochure. 

 Fællesbidrag på Euro portal. 

 Henvise til hinandens hjemmeside på egen hjemmesiden. 

 Aftale hvem der tager til møder (vi har 1 repræsentant hver der skal dele møderne) 

 Bedre samarbejde mellem lokalforeningerne og campingpladserne i området 

 Alle medlemskort skal accepteres med INF mærke på, også dem der udløber på forskellige 

datoer. 

  

Nu er vi medspillere, en væsentlig ændring i situationen, og man kan nu sige, at vi er rigtig mange 

naturister i Danmark. 

Vedsølejren holder fast i, at den kun ønsker gæster der er par. Den kamp tages ikke lige nu. 

  

Aftalen gælder til. 14. februar 2016, hvor man kan revidere eller forny den. 

Vi er forpligtet til at følge aftalen, bryder man den, stopper den øjeblikkeligt, men det vil blive 

betragtet som misligholdelse, og sådan noget ser INF ikke mildt på. Ellers har den 3 måneders 

opsigelse. 

  

Spørgsmål/kommentar til Thomas Frisendal:’ 

  

 Vedr. Vedsølejren, kommer det vist an på hvilket land man kommer fra, enlige mænd med 

udenlandske INF pas lukkes ind. = Noget man må arbejde videre med. 

 På GF 22.marts. 2014 på Bøjden camping, vidste man intet om en samarbejdsaftale mellem 

DNU og DN, spændende årsmøde de får hos DNU. 

 Uheldigt at vi er mod hinanden, men super godt arbejde. 

 Håber at alle er med = den navn givende der henvises til, var med til at forhandle aftalen på 

plads. 
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 Fedt stykke arbejde. Men er der en årsag til at man ikke tænker anderledes end brochure, som 

er fortid, f.eks. APP eller lignende. 

  

 Uffe Lund: 

Hjemmeside har vi haft siden DNU´s start, den blev fornyet i 2006. Man har længe ønsket sig en ny 

og da den gamle i 2013 blev ustabil, og der pludselig var en masse man ikke længere kunne, valgte 

man at starte forfra. 

Thomas Asferg tilbød at lave en ny, den er nu næsten færdig, kan bruges nu, men redigeres stadig 

enkelte steder. Flot hjemmeside. 

  

Strandguiden ligger desværre på en tilsvarende opsætning, og den har de samme problemer som den 

nu gl. hjemmeside, der kigges derfor på en ny løsning. At lægge Strandguiden over på vores nye 

hjemmeside, gør at vi vil miste en del brugere, vi har mange ikke naturister der benytter siden, og 

som nok ikke vil komme forbi vores naturist hjemmeside for at søge. 

  

Vores debat side på danske naturister blev spammet, hvorfor vi fik Nudebook.dk. 

Af erfaring har man derfor lavet begrænsninger på Nudebook, derfor er debatterne nok ikke så 

levende længere. Nudebook kræver noget arbejde, og Peter og Uffe som indtil nu har været 

administratorer, kunne godt tænke sig at der kom nye på posten. 

  

Vi har haft en Naturist rejseguide, hvis man søger på den, kommer man blot over på vores 

hjemmeside, den eksisterer ikke længere. 

  

Spørgsmål/kommentar til Uffe: 

  

 Strandguiden hvem beslutter hvad der må optages – svar: hvis der kommer et forslag, undersøges 

stranden, hvis den f.eks. står på ”sex sider”, kommer den ikke på. Vi vil ikke relateres med andet 

end naturisme. Stranden skal i øvrigt være god og familie egnet. 

 Der er kommet nogle temmelig alvorlige klager vedr. Brøndby Strand, bestyrelsen drøfter om 

man skal fjerne den fra strandguiden. 

 Svar hertil – om sommeren kommer der rigtig mange mennesker, hvilket gør at tekstilerne breder 

sig meget mere, og da det også er et område befolket med danskere af anden etnisk herkomst, ca. 

80%, kan det godt give problemer for naturister. 

 Tidligere var der et felt hvor man kunne anmelde en strand, det link er fjernet, da der kom meget 

russisk spam. 
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 Jens Rasmussen: 

I 2013 fik vi udgivet årsskriftet, heri der bl.a. var en portræt serie. Denne serie har vi valgt at 

fortsætte i vores nyhedsbrev. 

I 2014 kom der ikke noget årsskrift, pengene var der, men vi manglede hænder der havde tid og lyst 

til dette store arbejde. 

Kim Øverup og Peter Klingenberg fik forlænget deres ansættelse, som henholdsvis Nyhedsredaktør 

og Bogholder. 

Vi har fået en mere professionel økonomi funktion. 

Der blev i 2013 indgået en samarbejdsaftale med DN-Tysmosen. 

Der blev i sommeren 2013 afholdt formandsmøde med lokalforeningerne i Ålborg. 

Nes Chr. forsøgte at få alle med på ideen om feriemessen i Herning, om det var kassetænkning der 

gjorde at man meldte fra, vides ikke. 

Mette Duekilde har lovet at deltage i Friluftsrådets generalforsamling 

Efter vores Ø-tur til albuen, har campingpladsen nu valgt at lave et område til naturisterne. 

Nøgenvandreture: Vi har i 2013 haft flere, Læsø, Erikholmskov, Vejrhøjskov, Tisvildeleje, på den 

sidste, var vi en del af et arrangement fra Friluftsrådet. 

Ærø har nu fået en officiel Naturist strand med FKK skilt, det er vigtigt for de tyske gæster, at de ved 

at her må de færdes nøgne. Det er ikke noget vi i Danske naturister ønsker sker alle steder, da reglen 

er at vi må benytte alle strande i Danmark, og hvis skiltning bliver for udbredt, er det en tilbagegang 

for naturismen. 

Ø-turen går i år til Ærø, det sker i Pinsen. 

Jens fortalte at der har være en stor medie dækning i året 2013, selv Holland har dækket os. 

Anders Riber har på vegne af DN´s bestyrelse, været på besøg i Amsterdam i forbindelse med 

ungdomsarbejde. 

Maria Kvist vil gerne tage til INY i Holland, hvis hun blot kan få en af de andre unge med. 

Jens sluttede med at takke Kim Øverup for hans arbejde som Nyhedsredaktør, Kim stopper pr. 

31.03.14 

Thomas Frisendal og Troels Panild stopper deres bestyrelsesarbejde og blev takket for deres arbejde. 

Alle 3 fik et gavekort til spc. Øl 

  

Spørgsmål/kommentar til Jens: 

 Hvad er løsningen på nyhedsbrevet? –  svar: det må den nye bestyrelse afgøre. 

 Vedersø camping vil måske lave et naturist område som Albuen (DN-Durup skal til møde med 

dem) 

       
  
Beretningen blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. 

  

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

Dirigenten spørger bestyrelsen om regnskabet er revideret og underskrevet. 

  

Svar: Nej. 

  

Dirigent: så kan vi ikke godkende det, det må ikke ske igen. 

  

Fra flere sider blev der fremført meget skrap kritik over at møde op til en generalforsamling med et regnskab 

der ikke er revideret og underskrevet. 
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Dirigenten foreslog sammen med forsamlingen, at der inden 3 måneder skal det foreligge et revideret og 

underskrevet regnskab. Generalforsamlingen besluttede, at der skal indkaldes til en ekstra ordinær 

generalforsamling om senest 4 måneder, hvor punktet er godkendelse af regnskabet 2013. Den 

ekstraordinære generalforsamling skal finde sted på Fyn. 

  

Efter en oplysning fra salen om tidsfrist vedr. driftstilskud pr. 01.07.2014, blev det besluttet, at regnskabet 

skal være færdigt revideret og godkendt af en ekstraordinær generalforsamling, så betids at ansøgningen om 

driftstilskud kan være afsendt inden den 01.07.2014. 

  

Der blev udtrykkeligt gjort opmærksom på, at ansvaret for det manglende regnskab ikke skal placeres alene 

hos kassereren, men på hele den siddende bestyrelse. 

 

 Spørgsmål/kommentar: Fremlægges det i regnskabet hvad det koster at opdatere Nudebook 6 

gange årligt? 

 Ovenstående ønsker man at komme synligt med i regnskabet. 

 

  

4. Bestyrelsens redegørelse for budgettet i indeværende år 

Det er bestyrelsens ønske at man laver en fælles ansøgning vedr. driftsmidler, jo større ansøgninger, jo større 

beløb at fordele ud på de forskellige lokalforeninger. 

Budgettet gennemgås, bestyrelsen har valgt at komme ud med et underskud, forsvarligt mener de, da der er 

penge til det. 

  

Spørgsmål/kommentar til budgettet: 

 Budgettet hænger ikke sammen med visionen 20 i 20., hvorfor ikke? 

 Når der ingen revideret regnskab er, kan man ikke søge driftstilskud som sker pr. 01.07.2014. 

 Når man denne dato søger, skal man inden da have regnskabet revideret af en ekstern revisor, det 

kan ikke nås med den tidsplan der er givet. Det skal have høj prioritet. 

 Der er ikke afsat penge til indkomne forslag, ville det ikke være naturligt? 

 Visioner og budget skal hænge sammen, overvej at ansætte en koordinator i stedet for at bruge 

penge på INF m.v., vi får ikke flere medlemmer i Danmark af at deltage i INF, prioriter den 

danske indsats. 

 Det overordnede princip for økonomiforvaltningen i foreningen er, at foreningens midler bør 

bruges der hvor de gør størst gavn – Flotte visioner vi har. Men er det bare ord? 

 Ønske om at budgettet fremover skal godkendes, og det indskrives i de fremtidige vedtægter. 

Hvis man rykker generalforsamlingen til hen midt i året, er dette meget vigtigt. 

 Forslag til økonomiberegning. Med hensyn til paragraf 8A, skulle vi helst have 100 bidrag pr. år, 

og på en periode af 3 år skulle vi have 300, får vi det? Vi har ikke fået 100 pr. år i de første 2 år. 

Dette burde nok have sin egen indtægts/udgifts post i regnskabet, så det ses tydeligere. 

  

Budgettet er herefter taget til efterretning. 

  

5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år 

Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent. 
  
Det årlige kontingent vil da fortsat være 250 kr. (50 kr. heraf til lokalforeningen) 

  

Lokalforeningerne ønsker en anden fordeling af pengene, så de får mere at arbejde med. 

Det årlige kontingent vil fortsat være 250 kr. (100,- heraf til lokalforeningen) 
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Der blev talt længe frem og tilbage, problemet er at de fleste lokalforeninger d.d. har afholdt 

generalforsamling, og dermed har uændret kontingent til lokalforeningen, hvorved nye medlemmer ville 

slippe billigere til næste GF. 

  

Der var delte meninger om hvor pengene gjorde bedst gavn, i DN-land eller lokalt. 

Nogle medlemmer, er ikke medlem af en lokalforening, det er måske en ”gulerod” hvis kontingentet til 

lokalforeningerne steg, at indfange flere fra deres område, der ikke er tilknyttet nogen steder. 

  

Lokalforeningerne har ingen indflydelse på DN, det er kun det enkelte medlem der har, det virker ulogisk, 

måske man skulle kigge på organisationen i al almindelighed. 

  

Thomas Asferg havde et forslag med vedr. kontingent, dette trak han, på betingelse af at hans forslag blev 

gennemarbejdet og kommer med på den førstkommende generalforsamling. 

  

Under dette punkt kom snakken igen om at budget først skal præsenteres efter alle udgifter blev lagt frem. 

  

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget. 

  

  

6. Indkomne forslag og sager: 

Bestyrelsens og Søren Kristensens forslag vedr. vedtægtsændringer, var allerede tidligere på 

generalforsamling trukket tilbage, da en arbejdsgruppe går i gang med at revidere vedtægterne. 

  

Der skal bl.a. stå at regnskab og forslag skal offentliggøres xx tid før generalforsamling. 

Opstille budget efter alle udgifter er kommet frem. 

  

Arbejdsgruppen til vedtægtsændringer blev: Leslie Rabuchin, Kjeld Karbæk, Bo Frederiksen, Bjarne 

Elmstrøm, Martin Villman, Linda Pedersen.  Der mangler navnet på yderligere én dame. Arbejdsgruppen 

har aftalt mødedato. 

  

  

7. Valg til bestyrelsen: 

Jens Rasmussen havde oplyst i den udsendte indkaldelse til generalforsamling, at han var villig til genvalg. 

Jens oplyste at han ikke ønskede at modtage genvalg, hvorfor en ny formand skulle findes. Thomas 

Frisendal, har pga. arbejde valgt at gå 1 år før tid, hvorfor der skulle findes en afløser til hans sidste år af 

valgperioden. 

  

Der blev foretaget hemmelig skriftlig afstemning. 

Stemmetællerne oplyste resultatet således: 

   

Valg af formand for 2 år (lige år) 
Mette Duekilde DN-K blev enstemmigt valgt som formand 

  

Valg af kasserer for 2 år: (ulige år) 
Bjarne Elmstrøm DN-Å (ej på valg) 

 

Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (lige år) 

Thomas Asferg DN-Å 
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Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (ulige år) 
a) Martin Villman DN-SJ (for 1 år, pga. Thomas Frisendals fratræden i utide) 

b) Uffe Lund DN-T (ej på valg)  

 

  

8. Valg af bestyrelsessuppleanter 

1. suppleant Rasmus Selmer DN-D & 2. suppleant Anne Marie Møller DN-D blev enstemmigt valgt. 

  

9. Valg af revisor 

Vagn Sørensen DN-Å blev enstemmigt valgt som revisor 

  

10. Valg af revisorsuppleant 

Helge Bøgegaard DN-FS blev enstemmigt valgt som revisorsuppleant. 

  

Advokat Leslie Rabuchin meddelte den nye bestyrelse at han stillede sig til rådighed til det administrative, 

hvis de skulle have brug for hans hjælp. 

   

  

11. Udkast til aktivitetsplan for det kommende år 

Det blev gjort kort, da det er en ny bestyrelse, og det så er dem der skal udfylde rammerne 

  

  

12. Fremlæggelse af årets tur til Ærø med DN-Sjælland 
  
Kjeld Karbæk fortalte om turen.   

  

 Billetter til turen skal købes via webshoppen, tilgår hurtigst muligt herpå. 

 Der er bevilget 10,- pr. medlem i DN altså ca. 11.500,- til turen fra DN-Land, og Frederiksberg 

puljen har givet tilsagn om en underskudsgaranti. 

 Husk at du selv skal bestille færge +45 6252 4000 og at det er i Pinsen. 

 Husk du også selv skal bestille plads på campingpladsen til campingvogn, telt eller hytte. 

 Hvis man er for sent ude med hensyn til at bestille en af de 3 hytter på campingpladsen, og man 

ikke er til telt, har Leslie og Fru et Bed & Breakfast i Ærøskøbing, dette er dog til vanlig pris, da 

de lever af dette. 

 Alle busser på Ærø er gratis 

 Leslie har lovet at undersøge om der vil være mulighed for en billigere færge, da vi forhåbentlig 

bliver mange. 

 Vedr. camping pas, dem der allerede har, medbringer blot dette, andre laver campingchefen 

gruppe pas til, en pris på ca. 12-/15,- pr. person. 

  

  

 

 
 

13. Eventuelt 

 Laila Qvant efterlyste den manglende arbejdskræft vedr. medlemskort, og hvad man ville gøre 

ved det. 
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 Laila Qvant bad bestyrelsen overveje om man kunne bestille flere håndklæder til salg, samt hvad 

man ville gøre vedr. World guiden 2013 

 Laila Qvant fortalte at man siden 2008 har haft petanque dyste mod bl.a. nordmændene i Sjøhaug 

Camping ved Moss, men at man i år mangler en koordinator, der kan samle folk og få dem 

afsted. Ham der havde opgaven er blevet forhindret. 

 Martin Villman fortalte om hvordan deltagerne betalte til denne årsmøde. 

 Søren Kristensen takkede Jens for hans formands år. Sagde at man jo ikke kan klage uden selv at 

gøre noget, hvorfor en seddel til gave indsamling blev sat frem,  i henhold til paragraf 8A 

bestemmelser. 

 Det var dejligt at vi skulle have kampvalg, det er altid at foretrække frem for at trække nogle ind i 

en opgave de ikke ønsker. 

 Ønske om at der bliver taget et foto af den nye bestyrelse og at det offentliggøres, mange kender 

ikke alle ansigter. 

 Tak til Ian som har været suppleant 

 DN-Tysmosen takkede for den hjælp de har fået i en vanskelig tid 

  

  
17.30 takkede dirigenten for en lang generalforsamling med et smil 

  

  

  

  

________________________                        __________________________ 

Referent                                                          Dirigent 

Laila Qvant                                                     Leslie Rabuchin 

  

  

  

  

  

 

 

 

 


