
Referat bestyrelsesmøde i Danske Naturister  

Den. 28. september 2019 

Tilstede: Torben, Henning, Thomas, Bjørn, Anders og Pernille 

Afbud: Asger 

1.Valg af ordstyrer og referent 

Anders er ordstyrer og Pernille er referent 

2. Fastlæggelse af endelig dagsorden 

4a bestyrelsens honorer i henhold foreningens forretningsorden, 5a Tysmosen, 10a samarbejdes aftaler 

med tekstiler campingpladser bliver tilføjet indkaldelsen. 

3. Siden sidst 

Siden sidst er Bjørn ved at have godt styr på kassere jobbet.  

Torben er ikke formand eller i bestyrelsen DN Sjælland. 

Friluftsrådet, som er en af initiativtagerne til naturens år 2020, har bedt Danske Naturister om at bidrage 

med vores bud på sanseoplevelser i naturen ifm. Naturstafetten, sommeren 2020. På Sjælland forventes 

vores arrangement (stafet) at blive afholdt i Gribskov (Nord Sjælland), i Kongelunden (Amager) og i 

Skjoldungernes Land (Midtsjælland). 

I forhold til saunaevent som vi er en del af sammen med SjællandsgadeBad og  Det Danske Saunaselskab, vil 

vi prøve på at det fortsætter, dog mangler der folk til styringsgruppen. Thomas tager til det næste møde.  

Det er Viborg svømmehal der selv har rettet henvendelse til DN Midtvest, Viborg svømmehal sørger for alt.  

 

4. Opgavefordeling jf. foreningens forretningsorden 

Opgavefordeling i forhold til foreningens forretningsorden er  

Foreningens hjemmeside, driftsgruppen på Tysmosen FriluftsCenter og sauna event står Thomas for. 

Mail administrator bliver Anders, efter at Thomas har ryddet op i naturistmail og lokalforeningslister. 

Kontaktperson til pressen bliver Mette Duekilde.  

Torben og Henning står for koordination af bestyrelsesarbejdet. 

Ansvarlig for medlems register, kassere og foreningsarkiver bliver bjørn.  

Aktivitetspuljen (op til kr. 5000), nyhedsbrev og kontakt til Friluftsrådet står Torben for. 



Henning har kontakten til campingpladser.  

Lokalforeninger besøger Torben 1 x om året, da han har kontakten til dem, han kontakter dem selv. 

4a. bestyrelsens honorer i henhold til foreningens forretningsorden. 

Da der ikke er blevet udbetalt honorar beløb for bestyrelsesarbejdet i 2017/2018 får siddende 

bestyrelsesmedlemmer kr. 5000, nyt bestyrelsesmedlem får kr. 3000, tidligere suppleanter får hver kr. 

1500, nye suppleanter får hver kr. 1500, alle får dem i december. 

5. Status på økonomi og antal medlemmer 

Status på økonomien og medlemmer er at lige nu er vi 1062 medlemmer, hvoraf 24 er i restance, de bliver 

slettet d. 30/9.  

Fremadrettet får medlemmer 1 rykker i slutningen af januar og bliver derefter slettet 1. april. 

Foreningen har indkøbt en bærebar computer + service og antivirus pakke. 

Bjørn skal på kursus i det regnskabssystem vi benytter. 

Angående samarbejdet med Kysing og Solbakken. Solbakken har betalt for 2017/2018, Bjørn sender 

opgørelse til dem. Solbakken vil gerne have et møde, Torben og Bjørn deltager. 

Samarbejdet med Naturistforening Jylland er ophørt, Torben kontakter relevante parter. 

Vi vil arbejde på at lokalforeninger får de kr. 50 fra deres medlemmer kvartalvis i stedet for 1 gang om året, 

Bjørn kigger på det. 

5a. Tysmosen 

Tysmosen skal fremadrettet på som fast punkt på dagsorden. Der har været en del turister i år, både gæster 

med campingvogne/telte, shelters og dagsgæster, så det ser fornuftigt ud og er opad gående.  

Saunadelen kører godt, der har været holdt ca. 10 arrangementer og der er tilknyttet en del gusmester, 

antal af arrangement skulle gerne være højere næste år. 

Der skal laves en samarbejdsaftale næste år omkring cafeen. 

Vi arbejder på at poolen skal op og køre næste år. Det er en investering fremadrettet for alle gæster. 

Thomas deltager i svømmebadsteknikuddannelsen. 

 

6. Gennemgang af 2020-budgettet mhp. en cost/benefit analyse 

Budget 2020 blev gennemgået. 

Næste møde bruger vi på at gennemgå i detaljer hvad vi betaler til, Thomas og Bjørn kigger på det. 

 



 

7. Årsskrift 2020 

Årsskriftet skal gerne laves i et nyt grafisk layout. Fremadrettet skal det gerne ud tidligere. Vi vil i januar 

måned skrive ud til medlemmerne at bladet kan fås i pdf fil, hvis man logger ind i selvbetjening og retter til. 

8. Nyhedsbrevet 

Den tidligere form for nyhedsbrev udgår og vi opsiger Ubibox. Torben/Bjørn vil sende en reminder/breaking 

news ud når der er nyt eller vigtig information. 

Formandens ord kommer til at være fast på hjemmesiden.  

9.Dropbox 

Vi bibeholder dropbox som vi har. Thomas sørger for at det kun er bestyrelsen der kan bruge dropbox. 

10. Lokalforeningernes hjemmesider 

Lokalforeningernes hjemmeside er et tilbud til lokalforeningerne. Hver lokalforening får et log in til deres 

web ansvarlig, de vil så selv nu kunne logge ind på hjemmesiden. Det vil være, så der kan linkes direkte til 

lokalsiden, så kan lokalsiderne evt. nedlægges som de er i dag. Thomas skriver til lokalforeningerne. 

10a. samarbejdes aftaler med øvrige campingpladser 

Vi tager samarbejdsaftaler med øvrige campingpladser op næste gang. 

11. Kontakt til udlandet? 

I forhold til udlandet tager Torben kontakt til England. Måske skal vi lave en studietur til f.eks. Holland for at 

lære af deres forbund. 

12. Kommentarer til handlingsplanen 

Som et led i handlingsplanen er der lavet en flot folder, der gerne skulle ud og ligge rundt om i landet.  

Lige nu skal vi ikke bruge penge på reklamer, men reklamere med det er gratis resten af året hvis man 

melder sig ind nu. Torben kontakter lokalforeninger at de gerne må tegne medlemskab og give nye 

medlemmer 3 mdr. gratis medlemskab.  

Måske skal vi investere i Beach flag, der kan stå ved svømmestederne.  

Vi skal ligge et budget, så vi på sigt kan lave reklame, gerne lige inden svømme/camping går i gang. 

 

13.EVT 

Under evt. diskuterede vi hvad medlemmerne får for deres medlemskab. En mulighed for at vise det er, at 

vi i årsskriftet laver en grafisk opdeling af hvad kontingentet går til. Vi arbejder videre med det næste gang. 



Bjørn har kontaktet Møn camping angående ø lejr, men lejrchefen har ikke vendt tilbage. Så Bjørn foretage 

sig ikke mere iftm. planlægning af øturen næste år.   

Næste gang diskutere vi om generalforsamlingen skal ligge under ø lejr.  

Måske kunne der laves en fælles tur til Tyskland for hele DN Land, hvis vi f.eks. kunne få 1-2 foreninger til at 

stå for det, vil vi gerne give et tilskud. 

Næste møde er søndag den 3 november kl. 10-16 i Nyborg svømmehal, Torben ordner det hele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


