
 

Referat af bestyrelsesmøde i DN Land den 23. marts 2019, kl. 12.00 til 16.00.  

Mødet blev holdt i Nyborg Idræts- og Fritidscenter. 

 

Til stede: Thomas Asferg, Henning Møller, Torben Larsen og Bjørn Michaelis  

Fraværende: Bjarne Elmstrøm, Mette Duekilde og Helge Bøgegaard 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer blev Thomas, referent Torben 

 

2. Fastlæggelse af endelig dagsorden 

Den udsendte dagsorden blev stort set fulgt 

 

3. Siden sidst 

Nøgenbowlingen i Haslev er slut for denne sæson med 17 deltagere sidste 

gang. Der planlægges en ny sæson til efteråret 2019. 

Torben har søgt Glyptoteket om tilladelse til en nøgen-fotosession a la Tegner i 

forbindelse med museets særudstilling, Perfect Poses. Museet var skeptisk over 

for ideen og med god grund: Der er hverken plads eller dagslys til evt. 

optagelser. Projektet er derfor skrinlagt i denne omgang. 

Henning havde succeshistorier med fra to kurbadsarrangementer: Kurbadet i 

Bjerringbro den 26. januar med 94 deltagere(!) og kurbadet i Sydthy, hvor der 

var udsolgt 6 uger før. Godt gået! 

 

4. Planlægning af Generalforsamlingen den 8. juni på Rømø 

Thomas får opgaven med at sætte indkaldelsen op på hjemmesiden, så man 

senere kan klikke direkte i indkaldelsens tekst og finde handlingsplanen og evt. 

indsendte ændringsforslag. 

Det er vigtigt at få indkaldelsen ud snarest på grund af tidsfristen på 1 måned 

for indsendelse af ændringsforslag til bestyrelsen. 

Bestyrelsens beretning og handlingsplan behandles på næste bestyrelsesmøde. 

Det tilstræbes, at regnskabet for Tysmosen (Søren og Thomas) bliver færdigt 

til dette års generalforsamling jf. Ole Schrøders forespørgsel sidste år. 

 

5. Lokalforeningsmødet den 6. april 2019 på Tysmosen 

Mødet fordrer, at der er en computer og en projektor med lærred til rådighed. 

Thomas oplyste, at der forefindes en projektor på stedet. Torben undersøger. 

Bjørn tilbød at stå for forplejningen. 

Under mødet må vi opfordre lokalforeningerne til snarest at indsende regnskab 

over afholdte aktiviteter til vores kasserer, da et samlet regnskab herfra skal 

sendes til Kulturstyrelsen inden den 1. juni. I modsat fald bortfalder 

driftsstøtten! 

Det går lidt trægt med tilmeldinger til mødet, hvilket førte til spekulationer om, 

hvem der i det hele taget havde modtaget indkaldelsen. Listen over 

bestyrelsesmedlemmer i lokalforeningerne trænger måske til en opdatering. 

Se næste dagsordenpunkt. 

Mille sender en reminder og sætter indkaldelsen op på hjemmesiden. 

 



6. Administrative forhold 

Der skal ryddes op i mailadresserne til lokalforeningernes 

bestyrelsesmedlemmer. Thomas kontakter samtlige lokalforeningsformænd og 

beder om en opdatering på medlemmerne. 

I dag går Formand@naturister.dk til Mette; Thomas omdirigerer, så 

henvendelser til denne adresse fremover går til Torben. 

Thomas beder om, at rettigheder til Foreningsadmin. flyttes fra Torben til 

Thomas. Denne anmodning er hermed givet videre til Bjarne. 

 

7. Poolen på Tysmosen 

Bjørn gennemgik et tilbud fra Bo fra firmaet Pool og Wellness lydende på kr. 

146.000,-. Dette inkluderer udskiftning af de to eksisterende pumper til to 

driftsbillige pumper, et ekstra sandfilter og udskiftning af poolens liner. 

Diskussionen gik på, om det var muligt at finde frivillige personer til at 

foretage vandprøver i og omkring poolens åbningstid, som forventes at ligge i 

skolernes sommerferie i uge 26 til 32 og i tidsrummet fredag til søndag kl. 12 

til 18. Omfanget af vandprøverne blev ligeledes drøftet, hvorefter Thomas 

fandt kommunens krav desangående og videresendte disse til bestyrelsens 

medlemmer for info. 

For i første omgang at få et indtryk af poolens betydning for besøgstallet på 

Tysmosen og evt. problemer med at skaffe frivillige til udtagning af 

vandprøverne blev det besluttet at søsætte en discountmodel, hvor kun det 

krævede sandfilter installeres (pris kr. 36.000,-). Hertil kommer udarbejdelse af 

rapport til Egedal kommune (pool-firmaets pris kr. 12.548,-) samt evt. køb af et 

wi-fi kamera til kontinuerlig overvågning af måleværdier for vandet i poolen. 

Kan vi nå til enighed om finansieringen, dvs. en fordelingsnøgle mellem 

Tysmosen og landsforeningen for betaling af investering og drift, sættes 

projektet i gang asap i håb om at få poolen åbnet denne sommer. 

 

8. Fremlæggelse af økonomi/budget-oversigt plus en medlemsopdatering for DN 

Punktet udgår grundet Bjarnes fravær 

 

9. Nudebook – status!! 

Den dårlige nyhed er, at der intet nyt er; den gode, at ingen af vores 

medlemmer tilsyneladende efterspørger mediet (længere). 

 

10. Eventuelt 

DN Trekanten overvejer at investere i et vildmarkskar til ’jyderne’ og vil 

indsende ansøgning om tilskud fra aktivitetspuljen snarest. 

Henning foreslår, at der gives en klækkelig rabat til medlemmer af 

landsforeningen i forbindelse med svømme- og kurbadsarrangementer i stedet 

for, som praktiseret flere steder, kun til medlemmer af den lokalforening, der 

står for arrangementet. Dette har til formål at motivere flere til at blive 

medlemmer af Danske Naturister. 

Næste bestyrelsesmøde bliver lørdag den 11. maj, kl. 12 til 16 i Tysmosen, 

hvor detaljer omkring generalforsamlingen behandles. 

 

                   Således opfattet af Torben 
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