
Referat af generalforsamling i Danske Naturister, afholdt på Rømø Vandrehjem lørdag den 8. juni 2019

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
Til dirigent valgtes Jette Gotsche, til referent Mette Duekilde og til stemmetællere  Charlotte Jensen 
og Michael Jensen. Der er 69 stemmeberettigede til stede og en fuldmagt.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
Formand Torben Larsen fremlagde bestyrelsens beretning (se bilag).
Gældende fra 2019 har DN meldt sig ud af INF. Der var spørgsmål om baggrunden for det, som blev 
ridset op fra indmeldelse i 2014 til vanskeligheder internt i INF og i samarbejdet med DNU. Der har 
været spørgsmål fra medlemmer om INF, men bestyrelsen kender ikke til udmeldelser begrundet i 
det. INF-mærket er ikke nødvendigt særlig mange steder i udlandet. Hvis man ønsker at have det 
kan man melde sig ind i British Naturists som ”overseas member”. Det er billigt og giver et INF-
mærke. Af medlemskontingentet gik 10 kr. til INF. Udmeldelsen giver ikke anledning til at ændre 
kontingentet (og det gik heller ikke op, da DN meldte sig ind).
Flere medlemmer henledte opmærksomheden på programmet DR Ultra smider tøjet. DN har ikke 
direkte været med, men der er blevet søgt deltagere gennem DN og vi har medvirket i en artikel om 
programmet.
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Kasserer Bjarne Elmstrøm har ikke været i kontakt med den øvrige bestyrelse i flere måneder. 
Derfor er der endnu ikke færdiggjort et revideret regnskab. Nu har han netop givet besked om at 
han venter at have regnskabet klar til revision snarest og at han også forventer at kunne sende 
regnskabet ind med en ansøgning om driftsstøtte til Kulturstyrelsen inden 1. juli. Bestyrelsen 
forventer at dette overholdes og vil ellers nøjes med at sende lokalforeningernes regnskaber ind til 
Kulturstyrelsen inden fristen. Da der mangler et regnskab foreslår bestyrelsen at punkt 3, 6 og 7 
udskydes til en ekstraordinær generalforsamling, som vil blive indkaldt til søndag den 14. juli kl. 12 i 
Nyborg Idræt- og Fritidscenter. Regnskabet udsendes på forhånd i henhold til gældende frister.
Forslaget blev vedtaget.

4. Indkomne beslutningsforslag
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 
Bestyrelsen foreslår, som konsekvens af udmeldelsen af INF, at foreningens vedtægter §1 og §4, 
stk. 1 ændres.
Ny §1: Foreningens navn er Danske Naturister (DN). Foreningen er hjemmehørende i den kommune 
her i landet, hvori den til enhver tid siddende formand har folkeregisteradresse. Foreningen er 
medlem af Friluftsrådet.
Ny §4 stk.1 : Foreningens medlemskontingent og rabat til lokalforeningsmedlemmer fastsættes af 
generalforsamlingen for et år ad gangen. Medlemskort udsendes af foreningen, når kontingent er 
betalt.
Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget. Det blev bemærket på, at bestyrelsen skal gøre 
lokalforeningerne opmærksomme på om deres vedtægter nævner INF.



5. Bestyrelsens forslag til handlingsplan.
Forslag til handlingsplan er udsendt på forhånd, se bilag. 
Diskussion: Hvordan får lokalforeninger adgang til midler til at lave events? Bestyrelsen har en
aktivitetspulje, som alle kan søge til nye aktiviteter. En ansøgning skal blot sendes 
formand@naturister.dk. Se beskrivelse på hjemmesiden https://www.naturister.dk/blog/danske-
naturisters-aktivitetspulje/
Tysmosen: Søren Kristensen fra aktivgruppen bemærkede at Tysmosen nu har indtægter, men 
måske ikke overskud endnu. Alt kører med frivillig arbejdskraft og der ønskes flere frivillige. Der er 
brug for alle, om man kan lave meget eller lidt. Følg med på Tysmosens Facebookgruppe
(Tysmosen FriluftsCenter).
DN har en brochure om retten til at bade fra alle strande, skulle vi ikke lave en om retten til at gå i 
statsskove?
Ø-ture: Fra starten var formålet med ø-turene at vise ufarlig nøgenhed ved at komme ud på 
konventionelle campingpladser og ved at have kontakt til lokalpressen omkring turen. Ved flere 
tidligere ture har der været arrangementer, som var offentligt annoncerede. Det er stadig et formål 
og ved denne tur har vi haft kontakt til vandrehjemmet, hvor vi bor, naturcentret og museet, som 
alle har taget godt imod os som nøgne gæster. Der var opfordring fra salen til at deltagerne selv 
fortalte om øturen til venner og familie og evt. inviterede nogen med.

6. Fastlæggelse af kontingent og rabat til lokalforeningsmedlemmer
Udsættes til ekstraordinær generalforsamling ifølge tidligere beslutning.

7. Bestyrelsens redegørelse for budget i indeværende kalenderår og budget for kommende 
kalenderår
Udsættes til ekstraordinær generalforsamling ifølge tidligere beslutning.

8. DUNs repræsentant i bestyrelsen
Der er i øjeblikket ikke aktive DUN-medlemmer (under 30 år), som ønsker repræsentation i 
bestyrelsen.

9. Valg af kasserer i ulige år
Bjarne Elmstrøm genopstiller ikke. Som ny kasserer foreslås Bjørn Michaelis. 
Bjørn blev valgt uden modkandidater.
Bjørn har allerede overtaget medlemsadministrationen og redegjorde for, at han har kontaktet 98 
medlemmer, der ikke har betalt – og måske ikke har fået opkrævningen p.gr.a. ændring i 
mailadressen. Der er nu kun 52, der ikke har betalt og arbejdet med at få fat på dem fortsætter.

10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
På valg er Henning Møller, som genopstiller, og Bjørn Michaelis, som netop er blevet valgt til 
kasserer.
Henning Møller genvælges for 2 år.
Anders Nielsen fra DN-Trekanten meldte sig som kandidat og vælges for 2 år.

11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
På valg er Helge Bøgegaard og Mette Duekilde. Ingen af dem genopstiller.
Asger Sandal Jeppesen fra DN-Storkøbenhavn og Pernille Nielsen fra DN-Trekanten meldte sig som 
kandidater og blev valgt for 1 år.

12. Valg af revisor for 1 år
Vagn Sørensen fra DN-Østjylland genopstiller og blev genvalgt.

13. Valg af revisorsuppleant for 1 år
Søren Kristensen ønsker ikke genvalg, fordi aktivgruppen Tysmosens regnskab, som han står for, 

https://www.naturister.dk/blog/danske


også indgår i landsforeningens regnskab. Mogens Heimann fra DN-Storkøbenhavn meldte sig som 
kandidat og blev valgt.

14. Eventuelt
DN-Midtvest gjorde opmærksom på sæsonåbning af Græm Strand 20. juni, som arrangeres af 
Holstebro Kommune. Man kan deltage ved tilmelding til Henning Møller.
DN-Storkøbenhavn gjorde opmærksom på at man kan købe DN-håndklæder for 50 kr. ved kontakt 
til dem.
Der var spørgsmål til fordelingen i landet af mobilsauna og vildmarkskar. DN-Østjylland har en 
mobilsauna og DN-Midtvest har en mobilsauna. Begge er placeret i Jylland. Landsforeningen har et 
vildmarkskar, som er placeret på Tysmosen, men kan lånes af alle, der vil hente det. Alle tre ting er 
bygget af frivillige efter fundraising, så der er fundet tilskud udefra til dem.
Der var flere kommentarer til sammenlægningen af ø-tur og årsmøde/generalforsamling. Ved 
håndsoprækning viste der sig overvældende tilslutning til at holde de to ting sammen. Men det skal 
altid være muligt at deltage i generalforsamlingen også uden at tilmelde sig ø-turen eller hvis der 
skulle være blevet udsolgt på ø-turen eller tilmeldingsfristen overskredet. Til denne tur udløb
tilmeldingsfristen over en måned før, hvilket er længe i forhold til en generalforsamling, hvor 
forslag og andre bilag slet ikke er udsendt på det tidspunkt.
Generalforamlingen skal ligge, så den ikke tager en hel dag af øturen, men på den anden side skal 
man kunne nå at komme frem til den, også uden at være overnattende deltager.
Det er første gang de to ting er lagt sammen og bestyrelsen vil tage ved lære af erfaringerne.


