
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.



Referat af Danske Naturisters bestyrelsesmøde 1. september 2018

1. Henning er ordstyrer, Mette er referent
2. Strandguide blev tilføjet dagsorden som punkt 9.
3. Mette orienterede om Den store Badedag, der bliver produceret af Nordisk Film som programserie 

til DR1. Der er optagelse på Amager Strand 10.9. med et introprogram, hvor 6 naturister skal 
medvirke og 23.10. hvor den store badedag finder sted. Der blev foreslået forskellige steder at 
opsøge unge f.eks. ungdomssider på Nudebook og Facebook og via Sjællandsgadebadet.
Eventet på Tegners museum gik godt.
Nøgengolf blive gennemført med god tilslutning.
Amager Strand kan godt bruges til nøgenbadning, men der skal følges op på kommunens velvilje for 
nøgenbadeområde. Bjørn foreslå standen ved Amager Strand Naturcenter ved Helgoland. Mette 
prøver at kontakte kultur- og fritidsforvaltningen.
Bjarne har lagt halvårsregnskab i Dropbox. Der mangler dog at blive fordelt kontingentmidler til 
lokalforeningerne.

4. INF/DNU/DN
INF-mærket på vores kort bliver ikke længere anerkendt af DNUs pladser og er kun sjældent 
nødvendigt i udlandet, dog kan det være en hjælp for singelmænd.
Vi meddeler INF at vi ikke ønsker at være medlemmer, når vores medlemskab ikke er anerkendt og 
ikke bliver bakket op af INF. Til vores medlemmer skal vi forklare vores udmeldelse og opfordre 
dem til at melde sig ind i udlandet, hvis det er nødvendigt på pladser de besøger.
Mærkerne, som vi har brugt i 2018 skal betales, men vi betaler ikke den bøde INF har skrevet på 
regningen, da vi ikke har gjort noget anderledes end sædvanligt i vores bestilling.
Mette skriver en erklæring til INFs bestyrelse, en til INFs andre medlemsorganisationer og en nyhed 
til hjemmesiden.

5. Opfølgning på handlingsplan: Hvordan kan vi udnytte fokus på kropsforskrækkelse til at få vores 
budskab ud og evt. få bedre kontakt med unge?
Torben foreslår at lave et debat-event om kroppen i et universitetsmiljø for af den vej at få fat i 
unge. Vi diskuterede om vi tror på unge som medlemmer, som frivillige i en event eller som 
målgruppe for en kampagne. Vi skal sætte rammer, som interesserede unge kan udnytte til deres 
egne events. Torben går videre med planer og kontakter Kim Bindesbøll og evt. egnede 
samarbejdspartnere.
Skal vi lave en tænketank? En tænketank kunne være en måde at invitere indflydelsesrige personer 
eller organisationer ind til at udvikle vores offentlige arbejde. Vi skal stille organisatorisk hjælp og 
økonomiske midler til rådighed. Evt. kan der søges penge til et idéudviklingsprojekt.
Torben har kontaktet Cyklistforbundet om et muligt samarbejde om Naked Bike Ride eller andet 
cykelevent med kropspolitisk tema.

6. Tysmosen: alle tilladelser er nu på plads og pladsen har den sidste del af sommeren kunnet 
campister, bl.a. en del hollændere. Cafeen er åben og der har været reklame i lokale medier.
Det er udfordringer med daglig drift, f.eks. rengøring. Flere frivillige ønskes.
Krolf-bane etableret for DN Københavns midler. Naturfitness er etableret for Friluftsrådets midler. 



Af bevillingen til naturfitness er der 8.142 kr. tilbage, som skal bruges til ukrudtshæmmende 
underlag.
Fuldmånegus kører i sit eget regi med god succes. Sauna Basic bliver arrangeret 29.9. Cafeen vil til 
næste år forventes at lave egne arrangementer, som tiltrækker kunder til dagsbilletter.
Flere ideer til aktiviteter: badminton, bordtennis.
Poolen: Poolen er formentlig stadig for dyr at få op at køre. Vi besluttede at forsøge at skaffe midler 
til anlæg af naturpool. Bjørn kontakter forhandler og laver et budget for det og ser også på om det 
eksisterende pooludstyr kan sælges. Mette ser på ansøgningsmuligheder i Friluftsrådet eller andre 
fonde og kontakter kommunen om dispensation til at drive naturpool.

7. Nudebook
Sidst blev det besluttet at omlægge Nudebook til et forum kun for medlemmer pr.1.11. på en ny 
server. Torben giver besked til administratorerne om at sætte informationen på Nudebook, så 
brugerne kan gemme evt. materiale fra deres profiler. Når Nudebook lukkes vil der være en 
periode, hvor det nye etableres før der er adgang igen. Alle medlemmer vil derefter have en profil 
og ikke andre. Thomas etablerer det nye, Bjarne programmerer koordination med medlemssystem.

8. Årsskrift 2019 foreslås at have Familienaturisme som tema. Mette fremlagde forskellige vinkler: 
opvækst i naturistfamilie, teenagebørn, delebørn, interview med psykolog, familieaktiviteter, 
familier til babysvømning. Temaet blev vedtaget og Mette og Mille redigerer. En omtale af eventet 
på Tegner-museet og mediedækningen i Tv2 Lorry skal med som artikel.

9. Strandguiden
Thomas har med hjælp fra Uffe flyttet strandguiden til ny server, så den fungerer igen. Kim 
Bindesbøll har henvendt sig om at tekster bør redigeres og der bør være et princip for hvilke 
strande der omtales. Da man kan bade nøgen alle steder, er kriteriet for strandguiden, at det er 
strande hvor der er en fair chance for at møde andre nøgenbadere. I omtalen kan der skrives om 
stranden er meget benyttet, evt. om den er benyttet af særlige målgrupper (sexstrande). Henning 
kontakter Kim Bindesbøll for at formidle vores holdning og høre om han vil være redaktør.

10. Eventuelt.
Dropbox er vores arkivsystem, men Bjarne skal se på om foreningen skal købe plads til 
bestyrelsesmedlemmerne, da det er for stort til gratisforbruget.
Synkronisering mellem Dropbox og hjemmesiden virker ikke. Mille skal lægge
generalforsamlingsreferater og bestyrelsesreferater på hjemmesiden som dokumenter.
Næste møde er 10. november på Tysmosen med mulighed for kurbad i Frederiksberg.


