
 

Referat af bestyrelsesmøde i DN Land den 10. november 2018, kl. 13.00 til 17.30.  

Mødet blev holdt i Tysmosen. 

 

Til stede: Mette Duekilde, Thomas Asferg, Henning Møller og Torben Larsen 

Afbud fra: Bjarne Elmstrøm, Bjørn Michaelis og Helge Bøgegaard 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer blev Henning, referent Torben 

 

2. Fastlæggelse af endelig dagsorden 

Der blev tilføjet et punkt 8a: Ø-turen/årsmødet 2019 på Rømø 

 

3. Siden sidst 

Strandguiden: Kim Bindesbøll vil gerne være med som den ene af flere 

redaktører. Henning spørger kasserer i DN-Midtvest, Michael Hedegaard, om 

han evt. også vil deltage i det redaktionelle arbejde. 

Tænketank: Det er vigtigt at starte med et møde, hvor alle interesserede 

deltager. DN betaler rejseudgifterne ud fra den betragtning, at det er vigtigt 

med nye ideer med tanke på fremtidige aktiviteter i foreningen. 

Det er ikke helt så enkelt at bemande en sådan tænketank; kunne vi få en eller 

flere kendte med, ville det måske motivere andre ildsjæle til at deltage. Hella 

Joof og Katrine Gisiger blev nævnt som mulige emner. Torben kontakter. 

Saunaevent i Aarhus den 2.-3. november: Det var 2. gang, der blev afholdt 

saunaevent i Aarhus. Denne gang deltog godt 200 mennesker mod forventet 

400. Konceptet er fint og musikken god. 

 

4. Tysmosen 

Fremtidsudsigter for Café Fristedet: Kim Øverup ønsker ikke længere at 

bestyre cafeen og opsiger forpagtningsaftalen. Foreningen Tysmosen Frilufts-

Center ønsker at videreføre cafédriften, men holder ikke cafeen åben på 

udvalgte weekender som hidtil, men kun i forbindelse med events på 

Tysmosen. Foreningen ønsker derfor at overtage al Kims indbo i cafeen med 

udgangspunkt i Kims prisliste over inventaret. Mette forhandler med Kim. 

I forbindelse med driften søges kontakt til frivillige, der på skift vil stå for 

forplejningen. Der skal udarbejdes en brugermanual med henblik på indkøb, 

prisfastsættelse, momsregnskab og andet vedr. den praktiske drift af cafeen. De 

frivillige skal være serviceminded og have hygiejnebevis. Den nyerhvervede 

alkoholbevilling søges videreført – skal søges inden 1. marts. Ud over de 

kendte events blev croquis-tegning og yoga nævnt som arrangementer, hvor 

cafeen ville være åben. Cafeen holdes lukket i perioden fra 1. november til 1. 

marts. 

Bevilling til flis til fitness-området: 10 m3 flis kan fås for kr. 4.100,- inkl. 

moms og levering. Dette beløb blev bevilget. Torben bestiller. 

Årligt honorar jf. Sørens mail: Beslutningen truffet sidste år om tildeling af 

honorar og kørselsgodtgørelse står ved magt. Ydelserne udbetales i 4. kvartal. 

Torben kontakter Søren desangående. 

 



Vedr. poolen: I forbindelse med forhold omkring Tysmosen kom vi også ind 

på poolen. Ifølge Bjørn vil en natur-pool komme til at koste omkring 1.2 mio. 

kroner! Oplysningen stammer fra Junckers Naturpool-firma. På mødet blev den 

mulighed vendt, at folk fra naturpool-firmaet kunne komme ud i Tysmosen og 

ved selvsyn vurdere forholdene i håb om en billigere pris. Mette kontakter 

’Lokale og Anlægsfonden’ for et evt. tilskud til etableringen. Poolen bør 

holdes åben i en 2-mdr. periode fra uge 26 til 34. Vi må kunne indgå en 

serviceaftale for den periode, evt. med ’Pool-manden’ fra Nordsjælland. Efter 

vores bedste overbevisning mangler der ikke yderligere godkendelser. 

Sidste: Efter bestyrelsesmødet har Bjørn henvendt sig til undertegnede med 

følgende oplysninger: Kenn Laursen fra Poolrådgiver PH Kristensen (ikke 

naturpool!) meddeler: 

Med eksisterende godkendelse vil renovering af liner, rørføring, optimering af 

cirkulation samt dosering, udskiftning af skimmere og dyser og installering af 

flowmålertilslutning (så en måler kan tilsluttes i forbindelse med indstilling og 

service) komme til at koste mellem kr. 210.000,- og kr. 260.000,- inkl. moms. 

Hvis kommunen derimod fremsætter krav til udformningen af overløb, vil det 

koste noget mere, da det indebærer en konstruktionsændring af poolen. I så 

fald ligger prisen mellem kr. 350.000,- og kr. 500.000,- afhængig af de 

fremsatte krav og evt. dispensationer. 

Det er dog stadig billigere end naturpool-løsningen! Der arbejdes videre med 

begge modeller. 

 

5. NudeBook – status 

Den nye platform er engelsksproget, så der forestår et omfattende 

oversættelsesarbejde. Thomas sender teksterne til Mette og Torben, som 

fordeler oversættelsesarbejdet mellem sig. 

Det er for tidligt at give en dato for ibrugtagningen af det nye system. 

 

6. Manglende referater fra vores bestyrelsesmøder på Naturister.dk 

Følgende procedure blev vedtaget for fremtidige offentliggørelser af vores 

bestyrelsesreferater: 

Referenten sender et udkast til referatet rundt til de øvrige bestyrelses-

medlemmer, der har en uge til kommentering. 

Umiddelbart herefter sender referenten det godkendte referat i pdf-format til 

Bjørn, som 1) lægger det i Dropbox og 2) sender det til Mille til offentlig-

gørelse på DN’s hjemmeside. 

 

Mette sender de eksisterende 4 referater fra møderne 15/1, 3/5, 14/6 og 1/9 

2018 til Mille, som sætter dem på hjemmesiden. Bjørn tjekker, at disse 

referater alle ligger i Dropbox og i pdf-format. 

 

7. INF – Reaktioner på vores opsigelse af medlemskabet? 

Indtil nu har vi intet hørt fra INF; vi afventer referatet fra verdenskongressen, 

som formodentlig omtaler vores udmeldelse. 

Et par af vores medlemmer har til gengæld ytret sig i den anledning. 

Kommentarerne går på, hvorfor de herefter skal være medlemmer af DN, når 

det eneste, de bruger medlemskabet til, er at opnå rabat med INF-mærket under 



ophold på udenlandske campingpladser. INF-mærket bortfalder som bekendt 

med vores udmeldelse. 

Torben skriver en notits på DN’s hjemmeside om fordelene ved et medlemskab 

af Danske Naturister. 

 

8. Status på Årsskrift 2019 – tema: Børn og familier 

Kim Bindesbøll, Jens Rasmussen og Troels Panild vil gerne bidrage med noget 

tekst. 

Mette interviewer børnefamilier i Frederiksberg Svømmehal. Torben skriver en 

leder til Årsskriftet. Bladet forventes at udkomme omkring marts 2019. 

 

    8a. Ø-turen og Årsmødet på Rømø i 2019 

Henning oplyser, at DN-Midtvest kommer med deres mobilsauna. Bestyrelsen  

vil opfordre arrangøren af turen, Steen Andersen, til at leje et vildmarkskar og 

evt. et partytelt, da det vil blive alt for dyrt i transport med DN’s eget kar og 

telt, som befinder sig på Tysmosen. 

Finansieringen af turen blev drøftet. Det nye er, at vi slår ø-tur og årsmøde 

sammen. Et forslag går på, at indkvarteringen på vandrehjemmet sker for 

deltagernes egen regning, og udgifterne til forplejning og leje af kar og telt er 

et foreningsanliggende. Forslaget blev vedtaget. 

 

9. Eventuelt 

På vegne af sin kasserer i DN-Midtvest, Michael Hedegaard, foreslog Henning, 

at lokalforeningerne kunne benytte sms-kæder ved arrangementer grundet 

problemer med medlemssystemet (lokalforeningerne kan ikke selv trække 

medlemslister, uvist af hvilken grund – Bjarne henviser til Mille). 

Denne opfordring er hermed givet videre. 

 

DR og Friluftsrådet inviterer til kick-off møde i København, torsdag den 15. 

november, om Naturens År 2020. Torben deltager. 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes søndag den 13. januar 2019 kl. 12.00 til 16.00 

i Frederiksberg Svømmehal. Et tema for mødet bliver planlægning af det 

kommende Lokalforeningsmøde til foråret. 

 

 

 

 

 

 

 

                   Således opfattet af Torben 

    

 


