
   
 

 

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 8. juni 2019 

 

Siden generalforsamlingen i 2018 har bestyrelsen afholdt 5 møder foruden det 

konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen. 

Et tilbagevendende punkt på dagsorden for møderne har været situationen omkring 

den nye Nudebook og konsekvenserne ved vores udmelding af INF. 

 

Nudebook 

I skrivende stund kender vi ikke status på Nudebook. Meningen var, at denne sociale 

platform kun skulle kunne tilgås, hvis man var medlem af DN, dvs. at det var 

nødvendigt med en samkørsel mellem medlemsregistret og Nudebook, hvilket 

tilsyneladende har givet uoverstigelige problemer. 

 

INF 

Medlemsresponsen efter vores udmelding af International Naturist Federation har 

været moderat. Forespørgsler i Holland og Tyskland har indikeret, at INF-mærket på 

vores medlemskort ikke er af så afgørende en betydning for adgangen til udenlandske 

naturistcampingpladser som frygtet.  

 

Lokalforeningsmødet 

Mødet blev afholdt den 6. april på Tysmosen med deltagelse af 5 foreninger ud af 8. 

DN Midtvest måtte alene repræsentere jyderne. 

På mødet blev persondataforordningen behandlet, og det stod klart, at der var et 

behov for at få opdateret foreningens nedskrevne politik på området. 

Persondata i vores regi er oplysning om navn, adresse, medlemsnummer og 

mailadresse på medlemmet, altså oplysninger, som er nødvendige for en forening at 

have for at kunne forvalte kommunikation med og kontingentadministration for 

medlemmer. DN opbevarer ikke personfølsomme oplysninger, og tidligere gemte 

cpr-numre på medlemmer er blevet slettet. 

På foreningsmødet blev også argumenter for medlemskab af DN drøftet, og her blev 

konklusionen, at man ud over de økonomiske fordele et medlemskab giver ifm. 

arrangementer, bør være medlem for at støtte DN i at 

 

• fremme og forsvare naturismen (stå op for vores værdier og rettigheder, opnå 

landvindinger) 

• modvirke krops- og nøgenforskrækkelsen gennem holdningsbearbejdning 

(gøre ikke-seksuel nøgenhed acceptabelt i det offentlige rum ved deltagelse i 

debatter og udadrettede events) 

• hjælpe den enkelte til at få en varieret og positiv naturistoplevelse 

• skabe tryghed gennem samvær 

• skabe mulighed for etablering af sociale netværk, hvori oplevelser af fælles 

interesse kan deles 



 

Friluftsrådet 

Denne instans har en række samarbejdspartnere, heriblandt DN, og står bag en række 

initiativer, der skal lokke borgerne ud i naturen, f.eks. på Naturens Dag i september, 

hvor DN over en årrække har medvirket som arrangør af forskellige tilbud som 

vandreture, svampeture og orienteringsløb; alle sammen naturligvis med valgfri 

påklædning. 

Årets store satsning er et overordnet samarbejde mellem Friluftsrådet, Naturstyrelsen 

og Danmarks Radio om et projekt, der benævnes ’Naturens År 2020’. Her sættes alle 

sejl til alene med det formål at gøre oplevelser i naturen attraktive for befolkningen. 

Der er afsat en pulje på 10 mio. kroner til projektet. 

Mange af Friluftsrådets samarbejdspartnere har således deltaget og vil fortsat deltage 

i workshops i den kommende tid mhp. at føre denne intention ud i livet. 

DN er kommet med i en udviklingsgruppe, der skal stå for at udarbejde forslag til 

vandreture på lokalt som nationalt plan. Så får vi se, hvor meget ’valgfri påklædning’ 

vi kan komme igennem med! 

 

Aktiviteter 

Det forgangne år har budt på mange aktiviteter. Det er jo DN’s målsætning hvert år at 

iværksætte mindst ét event af holdningsbearbejdende karakter. Om vi er lykkedes 

med at bearbejde holdninger, skal være usagt, men opmærksomhed i medierne har 

flere af vores events da fået. 

Vi har været arrangør af eller deltaget i: 

 

• Fotosession på Rudolph Tegner (18. juni og 23. juli) 

• Nøgengolf på Mensalgaard (29. juli) 

• Naturens Dag i Bidstrup Skov (9. september) 

• Sauna Basic i Tysmosen (29. september) 

• Den store Badedag i Kastrup Søbad (23. oktober) 

• Saunaevent i Aarhus (2. og 3. november) 

• Sauna på Pladsen – Sjællandsgadebadet (10. november og 27. april) 

• Nøgenbowling i Haslev (17. november, 26. januar og 9. marts) 

• Kurbad i Bjerringbro (26. januar) 

• Saunaevent i Tysmosen (30. marts) 

 

MC-Camp blev forsøgt gennemført i weekenden den 22.-23. september, men måtte 

aflyses pga. for få tilmeldinger. 

En fotosession på Glyptoteket ifm. særudstillingen ’Perfect Poses’ måtte ligeledes 

opgives, men her var grunden dårlige plads- og lysforhold. 

Forslag om et nøgen-middagsarrangement på restaurant ’The Bronx’ over for 

Frederiksberg Svømmehal blev afvist af restaurantens ejer. 

Og nu vi er i gang med projekter, der ikke blev til noget, bør ’Tænketanken’ nævnes: 

Det er en idé, som langtfra er opgivet. Den går ud på at samle en række personer med 

det til fælles, at de også er fortørnede over tidens kropshysteri og måske vil kunne 

byde ind med nye ideer til DN-tiltag, der på sigt vil kunne afdramatisere den nøgne 

krop i offentligheden. Disse personer findes derude, debattører og bloggere, men de 

har som oftest deres egen agenda. Indtil nu er kun én bidt på krogen!  



 

 

 

Tysmosen 

Der er økonomisk fremgang at spore på friluftscentret i Tysmosen. Campisterne og 

dagsgæsterne er begyndt at indfinde sig, ligesom eksterne arrangementer som 

fuldmånegus og beautygus også er en succes. Saunaevents ligeså. Aktivgruppen på 

Tysmosen praktiserer derudover udlejning af vildmarkskar, der efter forlydender også 

er en god forretning. 

Siden sidst er der på området etableret Krolf-bane og Fitness, og der arbejdes pt. på at 

få poolen op at køre. Det sidste har vist sig at være en udfordring, især på grund af de 

strenge krav, som kommunen stiller til vandkvaliteten og kontrol af samme. 

Der skal findes midler til to nye og driftsbillige pumper og til nyt sand i filteret. 

Det er bestyrelsens overbevisning, at denne investering vil kunne svare sig, idet en 

velfungerende pool vil kunne lokke især børnefamilier til stedet. 

Intentionen er, at poolen skal holde åbent i skolernes sommerferie. 

 

Informationsarbejdet 

De fleste har vel nu modtaget et eksemplar af Danske Naturisters Årsskrift – 2019. 

Temaet for i år er ’Børn og naturisme’ – et måske lidt kontroversielt tema, idet flere 

ikke-naturister har forudfattede meninger om præcis denne sag! I hvert fald fik det 

pressens bevågenhed. Årsskriftet er – foruden til vores medlemmer – blevet uddelt til 

forskellige offentlige og private instanser, som efter kort betænkningstid lod bladet 

indgå i deres øvrige publikationer i venteværelser, på bibliotekshylder og andre 

offentligt tilgængelige steder. 

DN Midtvest lancerer denne sommer en flyer med argumenter for medlemskab af 

vores forening. Et godt initiativ set i lyset af de spørgsmål, som vores udmeldelse af 

INF har givet anledning til. 

  


