
Referat af Danske Naturisters bestyrelsesmøde 3. maj 2018

1. Torben er ordstyrer, Mette er referent
2. Planlægning af generalforsamlingen. 

a. Der er kommet et forslag fra Ole Schrøder, som sendes ud som bilag til generalforsamlingen med 
bestyrelsens kommentar
b. Vi prioriterede overskrifterne holdningsskabende event, rekruttering af nye medlemmer og 
oplysning til offentligheden til handlingsplanen, Mette skriver en kort handlingsplan.
c. Valg. Mette er på valg som formand og genopstiller ikke. Thomas genopstiller. Vi diskuterede 
mulig formand indenfor den nuværende bestyrelse og kandidater til at fylde den ledige plads i 
bestyrelsen. Vi har også en ledig suppleantplads. 

3. Regnskab og budget
Årsregnskab 2017 er ikke revideret endnu, men Bjarne havde udskrift af bogføringen med. 
Budgettet for 2017 holder, men vi har bundet al vores kapital i Tysmosen.
Bjarne reviderer om nødvendigt budget 2018 og laver forslag for 2019 som bilag til 
generalforsamling. Bestyrelsen foreslå uændret kontingent.

4. Planlægningen af årsmødet
Vi planlagde praktiske detaljer om årsmødets aktiviteter og arrangement.
Torben laver invitation og program færdig, så det kan lægges på hjemmesiden. Bjarne sørger for at 
årsmødet ligger til tilmelding i aktivitetsmodulet. Kurt fra DN-Fyn tilbyder at købe øl og vand. Mette 
booker lydanlæg og Bjarne køber en transportabel projektor til foreningen, da der ikke er nogen i 
hytten.

5. Økonomi på Tysmosen
Vi kan ikke lave indtægtsgivende aktiviteter før vi har indlagt rent drikkevand. Bestyrelsen 
besluttede, at det ikke kan afvente klarhed over finansieringsmulighederne. Pengene kan rejses 
privat, så arbejdet kan udføres, så må låntagning falde på plads. Vi skal derfor hurtigst muligt have 
forhandling og en aftale med en entreprenør, der kan udføre arbejdet. Thomas, Søren og evt. 
Mette tager kontakt om tilbud.
Mette foreslog at søge Friluftsrådet til udgifter til bedre adgang/parkering i en pulje med frist 1.7. 
Mette laver udkast til ansøgning. Der er allerede søgt i midler til naturfitnessbane i en anden pulje 
af Torben.

6. Internationalt
På EuNat i marts blev den danske situation omtalt, fordi der er opstået en lignende situation i 
Portugal, hvor en stor naturistorganisation ikke er med i den organisation, der er med i INF. 
Udsagnene var nedslående i forhold til at løse problemet med at INF skal samarbejde med alle 
naturister, men lader en føderation få vetoret over hvem der kan optages.
Vi har ikke hørt noget officielt fra INF om vores medlemsstatus i 2018, hvor vi har betalt og fået 
medlemskort som sædvanligt, trods DNUs protester.

7. Andet
a. Nordisk Film-projekt: Mette og Torben (og Kjeld Karbæk og Uffe Jakobsen) er i dialog med 
Nordisk Film om en idé til en programserie om naturister, der laver et event. Hvis serien bliver solgt 



til TV skal vi lave et event, hvor processen og eventet bliver dokumenteret. Foreløbig er der lavet 
prøvefilm med os alle fire.
b. Tegnermuseet-event. Torben har aftale med Esben Fog om at lave en fotoevent med nøgne 
skulpturer og mennesker den 17. juni.
c. Menneskebibliotekets podcast. Menneskebiblioteket har henvendt sig om at lave et podcast om 
naturisme som vi selv skal sponsorer med 10.000 kr.(eller evt. mindre). Vi diskuterede om det er 
reklameværdi for 10.000 afhængig af hvordan vi kan få budskabet frem og hvor langt det bliver 
distribueret ud. Mette vender tilbage til dem.
d. Strandevents med mobilsauna. DN Nord og DN Midtvest laver et fælles event på Rødhus Strand. 
Om DN Østjyllands sauna kommer ud på lokale strande afhænger af samarbejde med lokale 
frivillige.
e. Københavns Kommune har besluttet at etablere mere fælles nøgenbadning på Helgoland og 
undersøge mulighederne for en nøgenbadestrand på Amager Strand med involvering af relevante 
parter. Mette prøver at få DN med som en relevant part.
f. Sjællandsgadebadet har holdt et event 28. april hvor Thomas var med vildmarkskarret stående 
midt på gaden på Nørrebro og information i form af årsskrifter.
g. Strandguiden trænger endnu mere til teknisk opdatering og er nu lukket. Thomas er ved at bygge 
siden op på ny. Mette undersøger muligheden for at lægge nøgenstrande på Udinaturen-kortet, 
hvor man godt kan bidrage som forening med informationer.


