
 
Referat af 

Generalforsamling for Danske Naturister 

11. juni 2016 i Tysmosen 

 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Landsformand Mette Duekilde bød velkommen. 

Jette Gottsche blev valgt som dirigent. 

Martin Duekilde blev valgt som referent. 

Pia Struck og Steffen Hemager blev valgt som stemmetællere. 

 

2. Beretning 2015 

Mette Duekilde fremlagde beretning, se bilag 

 

Ole Schroeder stillede spørgsmål til finansiering ifm. købet af Tysmosen og opfordrede til at rulle købet 

tilbage. Søren Kristensen påpegede at DN havde dækket Tysmosens underskud og hindret en lukning 

ved at overtage stedet. 

Beretningen blev godkendt uden modstemmer. 

 

3. Regnskab 2015 

Kasserer Bjarne Elmstrøm fremlagde regnskabet. 

Der er underskud, som bl.a kommer af mindsket webshop-salg samt anskaffelse af vildmarkskar. 

Der er skiftet bank fra Danske Bank til Arbejdernes Landsbank. 

Der konstateret en difference på ca. 4000 kr på det fremlagte regnskab, som imidlertid er rettet på det 

revisorgodkendte regnskab. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at få fejlen rettet inden 

regnskabet sendes til ekstern revision. 

Med denne bemærkning blev regnskabet godkendt uden modstemmer. 1 person undlod at stemme. 

 

4. Budget 2016 

Mette Duekilde fremlagde budget for det igangværende 2016 samt et foreløbigt overslag for 2017. 

 

5. Fastlæggelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 250 kr/år til landsforeningen, med rabat på 50 kr for, de, som 

er medlemmer af en lokalforening.  

Uændret kontingent blev enstemmigt vedtaget. 

Søren Kristensen advarede mod rutinemæssigt at ”fastlåse” sig på uændret kontingent, da der kan være 

forskellige behov og grunde til at tilpasse kontingent i forskellige lokalforeninger. 

 

6. Indkomne forslag 

Forslag fra vedtægtsudvalget om vedtægstændring 

Søren Kristensen foreslog at behandle de nye vedtægter paragraf for paragraf og ikke som én samlet 

pakke. 

Kjeld Karbæk fremlagde vedtægtsudvalgets forslag. 



På spørgsmål blev præciseret, at lokalforeningernes repræsentation vælges på et samlet 

lokalforeningsmøde. Endvidere at modellen ikke nødvendigvis er den ideelle løsning, men det bedst 

mulige udkast til videre erfaringsskabelse. 

Ina Schultz ønsker Tysmosen nævnt i landsforeningens formålsparagraf. 

Fuldmagter eller ej: Stærkt delte meninger. 

Laila Qvant ønsker personer i konflikt med sædeligheds §24 udelukket. Kræver at der indhentes 

straffeattest på alle.  

 

Afstemning 1: Bortfald af §7 om lokalforeningsrepræsentation fra vedtægtsændringsforslaget. 

36 for, 28 imod og 6 blanke. Da der kræves 2/3 flertal er bortfaldet af §7 ikke vedtaget. 

 

Afstemning 2: Ændring af §3stk4 om eksklusion så det tilføjes ”herunder udviser usømmelig adfærd”. 

Vedtaget med 6 stemmer imod og 3 blanke, øvrige for. 

 

Afstemning 3: Ændring af §5stk6 så der tillades max 1 fuldmagt pr tilstedeværende. 

Vedtaget med 8 imod og 3 blanke, øvrige for. 

 

Afstemning 4: Vedtægtsudvalgets forslag med modifikation fra afstemning 2 og 3. 

Nedstemt med 29 stemmer for, 37 imod og 3 blanke. 

Vedtægtsudvalgets arbejde blev dog anerkendt med applaus. 

 

Forslag fra Ole Schroeder vedr. tilbagebetaling af kontingent til Solvennernes medlemmer 

Forslaget blev nedstemt med 2 stemmer for og øvrige imod. 

 

7. Valg af formand 

Mette Duekilde genopstiller og blev genvalgt uden modkandidater. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Thomas Asferg er på valg, genopstiller og blev genvalgt. 

 

9. Valg af bestyrelsessuppleanter 

Helge Bøgegård og Henning Møller genopstiller og blev genvalgt. 
 

10. Valg af revisor 

Vagn Sørensen blev genvalgt. 

 

11. Valg af revisorsuppleant 

Annamarie Møller blev genvalgt. 

 

12. Aktivitetsplan 

Mette Duekilde gennemgik den udsendte aktivitetsplan. Der var ingen bemærkninger. 

     

 

13. Eventuelt 

Nudebook er kedeligt. Opfordring til at bruge det så der sker noget mere. 

 

 

 

 

 



Bilag: 

Formandens beretning 

 

Bestyrelsesarbejde 

Bestyrelsen har holdt 8 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Der er kun fem ordinære 

bestyrelsesmedlemmer, så det betyder at alle har travlt med opgaver i en vidtforgrenet forening. Og 

der er meget at orientere hinanden om på møderne. 

Jeg er som formand ansvarlig for kontakten til vores kommunikationsmedarbejder Mille om 

udgivelse af nyhedsbreve og er pressetalsmand. Desuden står jeg for de internationale kontakter. 

Martin er næstformand og ansvarlig for administrationen af Nudebook. 

Bjarne er kasserer med ansvar for alt det økonomisk-administrative og medlemsadministrationen, 

som til dels ligger hos en lønnet medarbejder, Allan. 

Thomas er webmaster og er bl.a. i øjeblikket i gang med at forny strandguide.dk, de sidste af 

foreningens webplatforme, som manglede at blive flyttet til nyt system. 

Torben er ansvarlig for kontakten til vores samarbejdspartnere på Solbakken og Kysinge og har 

gjort et stort arbejde med aktiviteter. Et mødested for årsmødet 2017 er allerede booket i Jylland. 

Helge og Henning er flittige suppleanter der deltager i alle møder.  

Aktiviteter 

Bestyrelsen står som sådan ikke for nogen aktiviteter selv ud over årsmødet her, men da mange af 

de aktiviteter, der fider sted søger finansiering i aktivitetspuljen er de på bestyrelsens dagsorden. 

Det er dejligt at der både sommeren 2015 og nu i 2016 er flere weekendture og mulighederne for 

nøgenvandring bliver udnyttet. Bestyrelsen har prioriteret at støtte nye turinitiativer, men finder 

også at deltagelse i en tur skal have en rimelig pris for deltagerne. Aktivitetspuljen støtter primært at 

der er fællesfaciliteter på turen. 

Saunaevent i København i marts tiltrak mange mennesker så der blive udsolgt af billetter. Desværre 

var billetterne gratis, så arrangementet endte alligevel med underskud. Men det viser at der er 

interesse for afslappet kropskultur blandt en bredere målgruppe. 

Presse 

Interessen for kropskultur gør også at Danske Naturister er i vælten i pressen. Hele debatten om 

unges blufærdighed og naturisme som et modtræk til den har ført til at foreningen har været 

eksponeret i Danmarks Radio, både P1 og DR2 og senest i aftenshowet. Aviser som Ekstra Bladet 

og Berlingeren har skrevet om naturisme. Ofte henvender medierne sig selv, men både i forbindelse 

med den nylige øtur til Orø og pressemeddelelse om nøgenbadning gav foreningens 

pressehenvendelser positiv omtale. De gode råd om nøgenbadning er også blevet sendt ud af 

Friluftsrådets pressemedarbejder og helt uden vores mellemkomst sendte Naturstyrelsen 

pressemateriale ud om at det ikke er ulovligt at være nøgen i skoven. Det har ført til en 

pressemeddelelse fra vores side for at gøre flere opmærksom på det faktum. 

Vi mærker en positiv interesse for nøgenhed, men vi har ikke formået at omsætte det til en 

medlemstilgang. Formodentlig er der mange der selv om de har et afslappet forhold til nøgenhed 

ikke identificerer sig som naturister. Derfor taler vi i pressen lige så meget om nøgenhed som en 

naturlig del af livet hjemme og ved skov og strand end om det naturismefællesskab som vores 

forening også står for. DN fremstår som en politisk interesseforening, som medlemmer forhåbentlig 

vil støtte for at støtte vores stemme i debatten. 

Internationalt 

I 2014 indgik Danske Naturister en samarbejdsaftale med DNU om at have et fælles ansigt 

internationalt for den danske naturisme, både i form af en pjece og hjemmeside lavet i fællesskab og 

en fælles repræsentation i INF. Pjecen er efter en lang proces blevet færdig i december. Efter to år 

skal samarbejdsaftalen forlænges. DN foreslog at de to organisationer lavede en fælles henvendelse 



til INF om at få begge medlemmers stemmer til at vægte, så den danske naturisme fik en stærkere 

stemme. Det ønskede DNU ikke. DN har foreslået INF og DNU at videreudvikle samarbejdsaftalen 

til en egentlig fælles paraplyorganisation om den internationale repræsentation. 

DN har tilbudt at være vært for den næste europæiske møde EuNat i 2017 og er også blevet tilkendt 

værtsskabet. Mødet er planlagt til at foregå på Ærø sidst i maj. DNU har protesteret over dette til 

INF og vi afventer i øjeblikket hvordan aftalen om arrangementet landes. DNs interesse i det 

internationale arbejde er at samarbejde om et positivt billede af naturisme og vise os selv 

internationalt som en aktiv organisation for fremme af naturisme. I de to senesste numre af det 

internationale FOCUS har DN bidraget med en artikel. 

Tysmosen 

Sidste sommer stod det klart at DN Tysmosen måtte låne yderligere midler af landsforeningen for at 

klare driften. Lånet blev bevilget på betingelse af at landsforeningen blev repræsenteret i 

bestyrelsen. Martin og Thomas indgiki DN Tysmosens bestyrelse og forsøgte at arbejde for 

markedsføring af pladsen og bedre styr på driften, men desværre var en indsats for sen til at ændre 

på at DN Tysmosen ikke havde råd til at drive pladsen i 2016. Landsforeningen besluttede i april at 

overtage ejendommen for gælden, så ikke dette sted med lang naturisttradition skulle gå tabt. Det 

var en stor beslutning som har betydet at landsforening måtte optage lån. Forudsætningen for købet 

var, at der i år køres med en minimal drift, så længe der ikke er indtægter. Visionen er at udvikle 

Tysmosen til et aktivitetssted her tæt ved København, der kan tiltrække nye og også yngre grupper i 

forhold til den traditionelle campingnaturisme. Der er ved at blive dannet en aktivgruppe som skal 

stå for udvikling og drift af stedet. 

 

 

 


