
Referat af ordinær generalforsamling 2. juni 2018
afholdt på Høve-Hus i Høve Strand

1 Valg af dirigent
Jette Gotsche blev valgt og konstaterede forsamlingen lovlig og rettidigt indkaldt.
Konstateret at alle tilstedeværende er medlemmer.

2 Valg af referent
Martin Duekilde valgt.
Anny Møller og Mogens Heimann meldte sig som stemmetællere.

3 Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
Fremlagt af Mette Duekilde. Se bilag 1.

Thomas Asferg berettede om Tysmosen. Forening med eget CVR-nr er oprettet. 
Kim Øverup forpagter Café Fristedet. Har krævet landzonetilladelse og 
byggetilladelse samt godkendelse i Fredningsnævnet. Eneste udestående nu er 
godkendelse af vandforsyningen (egen boring). Har haft aktiviteter, men kun for 
medlemmer. Desuden to arbejdsdage med fint fremmøde.

Søren Kristensen foreslår at signalere tydeligt på hjemmesiden, at DN er medlem 
af INF, idet dette anfægtes på DNU’s hjemmeside.

Beretningen godkendt med akklamation og uden stemmer imod.

4 Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Regnskabet blev omdelt. Se bilag 2.
Posterne blev gennemgået af Bjarne Elmstrøm.
Nyt princip: Kontingenter bogføres ikke når de opkræves men når de modtages. 
Dermed ingen tilgodehavender.

Regnskabet godkendt.

5 Indkomne beslutningsforslag
Forslag fra Ole Schrøder om fremlæggelse af alle oplysninger vedr. DN’s 
overtagelse af Tysmosen. Se bilag 3.
Det tages til efterretning, at de efterspurgte informationer skal være tilgængelige. 
De er også tildels fremlagt på denne GF, og regnskabet er under udarbejdelse, 
erkendende at dette burde have været gjort tidligere og er blevet forsinket pga. 
prioritering af andre forpligtelser i Tysmosen.

6 Bestyrelsens forslag til handlingsplan



Fremlagt af Mette Duekilde. Se bilag 4.
Henrik Hansen foreslår samarbejde med campingpladser, heriblandt også DNU-
pladser for ad den vej at opnå bedre forhold til DNU. Uffe Lund foreslår konkret 
Lillebælt.
Martin Duekilde foreslår samarbejde med lignende foreninger i udlandet, som heller 
ikke kan “komme til” i INF.

7 Fastlæggelse af kontingent og rabat til lokalforeningsmedlemmer for det 
kommende kalenderår. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og rabat.
Dette blev vedtaget.

8 Bestyrelsens redegørelse for budgettet i indeværende kalenderår og 
budgettet for det kommende kalenderår

Omdelt sammen med regnskabet, se bilag 2.
Posterne blev gennemgået af Bjarne Elmstrøm.
Søren Kristensen foreslår for en anden gangs skyld at notere regnskabstal og ikke 
budget for tidligere år (her 2017). Taget til efterretning.

9 Præsentation eller udpegning af DUN’s repræsentant i bestyrelsen
Punktet udgår.

10 Valg til bestyrelsen. 
• I lige år formand og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år 

Formand Mette Duekilde er på valg og genopstiller ikke. 
Torben Larsen blev valgt til formand med akklamation. Torben vil arbejde 
for at “udfordre omgivelserne” ved arrangementer uden over DN’s egne 
grænser. 
Thomas Asferg er på valg, genopstiller og blev genvalgt for 2 år. Thomas vil 
fortsat lægge energi i Tysmosen og saunaevents, og desuden fortsætte 
som webmaster. 
Bjørn Michaelis stiller op (in absentia) og blev valgt for 1 år. Bjørn vil 
arbejde for at bekæmpe kropforskrækkelse samt arbejde for flere 
medlemmer. 

• Hvert år 2 suppleanter for 1 år 
Mette Duekilde og Helge Bøgegaard blev valgt som suppleanter. 

• Hvert år 1 kritisk revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år 
Vagn Sørensen fortsætter som kritisk revisor på betingelse af mere 
komplette bilag. Kritisk revisor betyder, at regnskabet ikke kun kontrolleres 
ift. regnskabsloven, men også ift. om pengene er brugt i overensstemmelse 
med vedtagne beslutninger. 
Søren Kristensen blev valgt som revisorsuppleant.

 



11 Eventuelt
Henning Møller takker Mette for formandsarbejdet og byder Torben velkommen.

Uffe Lund efterspørger lokalforeningers adgang til medlemssystemet. Det står på 
programmørens arbejdsplan.

Helge Jensen bakker op om det at give gratis billetter ifm. f.eks saunaevent; han 
blev selv medlem på denne måde.

Diskussion om placering af GF fremover. F.eks hvert andet år på Tysmosen og 
hvert andet år i Jylland. Eller at gøre det ifm. øtur. Enighed om at det er vigtigt at 
GF flytter rundt og afholdes forskellige steder i landet.

Næste års øtur bliver på Rømø i pinsen.

Dato/underskrift:

_____________________ _______________________
Jette Gotsche, dirigent Martin S. Duekilde, referent


