
 

Referat af bestyrelsesmøde i DN Land den 13. januar 2019, kl. 12.00 til 16.00.  

Mødet blev holdt på restaurant ’The Bronx’ på Frederiksberg, København 

 

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

Michaelis og Helge Bøgegaard 

Afbud fra: Bjarne Elmstrøm 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer blev Henning, referent Torben 

 

2. Fastlæggelse af endelig dagsorden 

Der blev tilføjet fire punkter: 7a) Økonomi (Thomas), 7b) Milles breve 

(Torben), 7c) Telte i depot (Søren K.) og 7d) Rejseguide (Henning) 

 

3. Siden sidst 

Nøgenbowling afholdt den 17. nov. i Haslev med omkring 30 deltagere. 

Arrangementet gentages den 26. januar 2019. 

Thomas fortalte om ’Sauna på Pladsen’ den 10. nov. – et arrangement på 

initiativ af Sjællandsgadebadet med deltagelse af ca. 100 personer, naturister 

som ikke-naturister. Næste gang bliver den 27. april 2019; her vil DN også 

gerne deltage. 

Mette kunne berette om reaktioner på vores udmeldelse af INF: 

Danske Gregers Møller, oversøisk bestyrelsesmedlem, har taget dette til 

efterretning, hvorimod østrigske Volkmar Ellmauthaler, Mag. Dr. Univ. Lect. 

Psychosomatics, Epistemology, Psychoanalysis, Analytical Supervision, 

Management Coaching Chairman, the INF-FNI Ethics Council (dette 

underskriver han sig i al beskedenhed med), forsøger at tale os tilbage i 

’folden’. No way!! 

Årsskriftet 2019: Mette efterspørger en leder fra Torben og en tekst fra 

Henning om arrangementer i Jylland. 

 

4. Lokalforeningsmødet i foråret 2019 

Hvor: Forrige år var det i Nyborg, sidste år i Børkop, så det blev besluttet at 

holde mødet i Tysmosen i år. 

Hvornår: Det var svært at finde en dato, hvor alle i bestyrelsen kunne deltage, 

så vi kom helt hen til lørdag den 6. april. Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.00. 

Hvad: Torben forsøger at finde en oplægsholder til dagens første 

dagsordenpunkt. Det kunne være Emilie Lykke Larsen eller Laura Teilmann 

fra Nordisk Film og TV (’Den store Badedag’), alternativt én fra Friluftsrådet, 

der kan berette om Naturens År 2020. 

Ellers ønsker vi med dette møde – som tidligere - at sætte fokus på naturist-

fremmende aktiviteter og vil også denne gang spørge lokalforeningerne, hvad 

de har gjort til gavn for naturismen i det forgangne år. 

Derudover vil vi lægge op til debat ved at stille os selv spørgsmålet: Hvorfor 

skal man være medlem af Danske Naturister? 

 

 



 

5. Tysmosen – status 

Der er kommet godt gang i aktiviteterne på Tysmosen, dels egne events med 

vildmarkskar og saunagus (næste event den 30. marts er så godt som udsolgt), 

dels events igangsat af eksterne ’indlejere’ som Nordic Health and Living, som 

står bag ’Beautygus’ og ’Fuldmånegus’. 

Der arbejdes på en vision om to DN-træf i Tysmosen a la MC-Camp i 

sommerperioden. 

Det tilstræbes at holde Café Fristedet åbent i forbindelse med events og kun 

dér, men der mangler frivillige til at gi’ en hånd med (også) i cafeen! 

Status på poolen: Alle godkendelser er ok (Thomas); vi mangler ’blot’ en 

person, der kan tjekke vandkvaliteten 3 gange daglig i poolens åbningstid, som 

forventes at blive fra den 15. juni til den 15. august, altså 2 måneder i skolernes 

sommerferie. Bjørn kontakter et pool-firma (’Pool-manden’ og/eller ’Total 

Poolservice’) mhp. at få et tilbud om en serviceaftale. 

Interesserede opfordres til at gå ind på tysmosen.dk og tilmelde sig 

nyhedsbrevet. 

 

6. NudeBook – status 

Thomas har afsluttet første del af projektet og sendt opgaven videre til Bjarne, 

der skal samkøre medlemsregister og Nudebook, så det sikres, at alle 

medlemmer af DN automatisk oprettes som brugere af Nudebook. Der 

foreligger endnu ikke en dato for ’premieren’. 

 

7. Nyheder på Danske Naturisters hjemmeside 

Hvor længe er en nyhed en nyhed? 

Der har fra flere sider været udtrykt ønsker om at få et mere overskueligt 

layout mht. nyheder på siden, så gamle ’nyheder’ ikke figurerer som nyheder 

endsige som ’breaking news’, men arkiveres på en lettilgængelig måde. 

Thomas oplyser, at det vil være et stort og ressourcekrævende arbejde at ændre 

layoutet og foreslår Mille til at rydde op ud fra den eksisterende sideopsætning. 

Torben tager kontakt. 

Det foreslås, at lokalforeningsspecifikke opslag alene kommer på 

lokalforeningernes hjemmesider. Det kunne være opslag om 

svømmearrangementer, kurbade, generalforsamlinger m.m. Hovedsidens 

kalender skal dog fortsat vise de respektive datoer og tider for overblikkets 

skyld. 

 

a) Økonomi (Thomas) 

Til hvert bestyrelsesmøde skal der foreligge en økonomisk oversigt/budget 

plus en medlemsopdatering. 

 

b) Milles breve (Torben) 

I forbindelse med udsendelsen af de nye medlemskort skal følgebrevene 

opdateres, herunder med tilføjelsen: ’Som medlem af Danske Naturister er du 

automatisk oprettet som bruger af Nudebook’. Torben kontakter Mille. 

 

 



 

 

 

c) Telte i depot (Søren Kristensen) 

Foreningens telttrailer er blevet stjålet. Den stod på Tysmosen, men tyvene gik 

åbenbart kun efter traileren, for teltene var smidt af. Disse opbevares nu i DN’s 

kælderrum. Bestyrelsen indstiller, at teltene foreløbig bliver liggende dér og 

dropper tanken om at købe en ny trailer indtil videre. 

En tak til Søren for at have reddet ’vraggodset’. 

 

d) Rejseguide (Henning) 

Bestyrelsesmedlem i DN Midtvest, Nis, foreslår at lave en naturist-rejseguide. 

Tak som byder, skal det lyde fra bestyrelsen. 

 

8. Eventuelt 

Helge undersøger muligheden for at sætte et kursus i sauna-gus op på 

Tysmosen. Flere har vist interesse for at beherske denne kunstart. 

Helge annoncerer begivenheden. 

 

Næste bestyrelsesmøde bliver lørdag den 23. marts kl. 12 til 16 i Nyborg 

Svømme- og Badeland. 

 

            

 

 

 

                   Således opfattet af Torben 

    

 


