
 

Referat af bestyrelsesmøde i DN Land den 11. maj 2019, kl. 12.00 til 15.00.  

Mødet blev holdt i Tysmosen. 

 

Til stede: Thomas Asferg, Torben Larsen og Bjørn Michaelis  

Afbud fra: Henning Møller, Mette Duekilde og Helge Bøgegaard 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer blev Bjørn, referent Torben 

 

2. Fastlæggelse af endelig dagsorden 

Ingen ændring i den udsendte dagsorden. 

 

3. Siden sidst 

Vi er pt. ret optaget af pool-projektet på Tysmosen, og vi har travlt, hvis 

poolen skal være klar til uge 26, hvilket er planen. Thomas har kontakt til en 

alternativ leverandør af materiel og serviceydelser i forbindelse med 

etableringen af den ønskede pool. Herfra foreslås det, at vi ikke bruger sand i 

vores filtre, men glas, da bakterier ikke sætter sig på glas, modsat i sand. Dette 

skulle medføre et lavere forbrug af klor og saltsyre. Yderligere skal glasset i et 

glasfilter ikke skiftes, som tilfældet er med sand i et sandfilter. Driftsudgiften 

vil derfor blive væsentlig mindre med et glasfilter. Ulempen er investeringen: 

Glasset koster 3 gange så meget som sand (33.000,- mod 11.000,-). Den 

mulige anden leverandør vil komme med tilbud på to nye og driftsbillige 

pumper samt glasfilteret. Hvis han skal indgå i en driftsaftale, vil det blive på 

ad hoc basis, dvs. han rykker kun ud i tilfælde af problemer med poolens drift. 

Den daglige kontrol i åbningsperioden bør vi selv kunne stå for, men 

lovligheden i dette skal undersøges. Thomas tilbyder at tage uddannelsen til 

pool-kontrollør, men det kan først blive til næste år. 

Vi drøftede forskellige muligheder for finansiering, men nåede ikke frem til en 

endelig afklaring. 

 

Torben deltog i Friluftsrådets generalforsamling den 30. april, hvor der blev 

valgt en ny formand og nye medlemmer til bestyrelsen. 

Der blev også fremlagt en handlingsplan frem mod 2020, der bl.a. går ud på at 

sikre naturelskere bedre adgangsforhold til naturen inkl. arbejde for offentlig 

adgang til og ophold i private skove. 

Der skal sættes fokus på friluftslivets betydning for sundheden, hvorunder 

kommuner inddrages, og man vil igangsætte initiativer til børns naturdannelse. 

 

4. Planlægning af Generalforsamlingen den 8. juni på Rømø 

Cyklistforbundets formand, Jette Gotsche, havde tilbudt sig som bestyrelsens 

kandidat til jobbet som dirigent, hvilket vi har takket ja til. 

Bestyrelsens handlingsplan for det kommende år og beretning om det 

indeværende og forrige år er under udarbejdelse og ventes snarligt udsendt til 

bestyrelsen til godkendelse. Vi håber, at et revideret regnskab også er på 

trapperne. 

 



 

Ud over udfordringen med logistikken ved henved 100 deltagere på årets ø-tur, 

har der vist sig problemer med at slå ø-tur og årsmøde sammen. 

Sammenlægningen blev gjort for at skabe plads i kalenderen: 

Sommermånederne er i forvejen godt booket med naturist-aktiviteter, og for at 

kunne overkomme det hele på den korte tid blev det besluttet at afholde begge 

begivenheder samtidigt. Men forudsætningerne for ø-turen og årsmødet er ikke 

de samme. Hvor en tilmeldingsfrist kan være fornuftig ved en ø-tur mhp. 

bestilling af forplejning og udflugter, kan adgangen til en generalforsamling 

ikke begrænses, hverken af tid eller plads. Dette har i år afstedkommet 

problemer af et omfang, så ø-turen og årsmødet næppe slås sammen igen 

foreløbig! 

 

5. Ansøgning om sponsorat/tilskud til indkøb af vildmarkskar 

Et medlem af DN Trekanten havde ansøgt DN Land om et vildmarkskar, der 

skulle have hjemsted i det jyske ud fra den tanke, at man så ved fremtidige 

events i hovedlandet ikke skulle tænke på broafgiften og den ekstra ulejlighed, 

der ville være forbundet med transporten af DN’s kar med nuværende adresse 

på Tysmosen. Ideen er i princippet god, men bestyrelsen forkastede forslaget 

ud fra den erfaring, man har med benyttelsesgraden af et sådant kar. Det vil 

være langt billigere på sigt at leje et vildmarkskar fremfor at købe et. 

  

6. Oversættelse af Strandguiden til tysk og engelsk? 

Bestyrelsen har modtaget tilbud om at få oversat Strandguidens danske tekst til 

tysk og engelsk. Det er tidligere blevet gjort. Vi mener dog, at der pt. ikke er 

behov for den ydelse, da mange af de tidligere oversættelser stadig er brugbare. 

 

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

Punktet udgår grundet kassererens fravær. 

 

8. Årets event? 

I fordums tid blev bestyrelsen enig med sig selv om, at Danske Naturister bør 

gennemføre mindst ét nøgenevent pr. år, som får offentlighedens bevågenhed. 

Der er i år fremsat forslag om at iværksætte en affaldsindsamling med valgfri 

påklædning. Eventet skulle finde sted i sensommeren på strandene og være 

landsdækkende i den forstand, at vores lokalforeninger opfordres til at deltage i 

planlægningen på lokalt plan og stille naturister til rådighed for indsamlingen. 

Det skulle gerne foregå på samme dato, og pressen er selvfølgelig selvskreven 

deltager på sidelinjen.  

 

9. Eventuelt 

I forbindelse med udsendelse af rykkere til vores medlemmer om manglende 

indbetaling af kontingent-restancer, har vi måttet konstatere, at ikke alle mail-

adresser er gyldige. Vi må opfordre til, at medlemmer selv redigerer i deres 

medlemsprofil, så den korrekte mailadresse fremgår af medlemslisten. 

 

 

                   Således opfattet af Torben 


