
Referat af bestyrelsesmøde i DN Land den 3. november 2019, kl. 10.00 til 16.00 
Mødet blev holdt i Nyborg Idræts- og Fritidscenter, lokale Christianslund

Til stede: Torben Larsen, Bjørn Michaelis, Henning Møller, Anders og Pernille 
Nielsen 

Afbud fra: Thomas Asferg (syg)

Fraværende uden afbud: Suppleant Asger Sandal Jeppesen 

1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer blev Pernille, referent Torben

2. Fastlæggelse af endelig dagsorden
Bestyrelsen har modtaget en anmodning fra DN Nord om støttemidler til en 
bustur til Tyskland for lokalforeningens medlemmer. Denne behandles under 
punkt 10, ’Medlemspleje’.
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at et tidligere ekskluderet medlem 
af DN igen figurerer på medlemslisten. Denne sag behandles under punkt 3a).

3. Siden sidst
Et engelsk firma, der kalder sig PicRights, har henvendt sig til bestyrelsen ang. 
ophavsrettighed til et billede, som vi ifølge deres oplysninger bruger på vores 
hjemmeside. Rettigheden til billedet skulle angiveligt indehaves af det franske 
nyhedsbureau AFP, som åbenbart har allieret sig med PicRights, hvis formål er
at opsnuse ulovlig brug af AFP’s produkter. Imidlertid har det ikke være 
muligt for bestyrelsen at få verificeret påstanden, da vi i skrivende stund ikke 
ved, hvilket billede, det drejer sig om. Beslutningen er derfor, at vi ser tiden an.
Men henvendelsen virker ægte nok.

Pernille oplyste, at Viborg Svømmehal havde succes med deres Familie-
wellness den 25. oktober med deltagelse af 60 voksne og 3 børn.

Bjørn: Jan Sørensen er blevet formand for Solbakken, valgt på dennes 
generalforsamling den 2. november.

Bjørn har netop gennemgået et kursus i håndtering af foreningens 
medlemsadministration under Foreningsportalen. Meget praktisk at kunne for 
en medlemsadministrator.

3a. Bestyrelsen har tidligere ekskluderet et medlem for usømmelig opførsel, 
men har måttet konstatere, at vedkommende igen står på medlemslisten. Dette 
er i strid med foreningens vedtægter, da en eksklusion jf. disse er permanent.
At vedkommende har kunnet generhverve sit medlemskab, skyldes selvfølgelig
omstændighederne omkring persondataforordningen. Ved udmeldelse slettes 
alle data på medlemmet. 
Fejlen er nu rettet, og medlemmet er igen blevet behørigt udmeldt.



4. Status på økonomi og antal medlemmer (ved Bjørn)
Pr. den 31/10-19 havde foreningen 1061 medlemmer.

5. Gennemgang af 2020-budgettet mhp. en cost/benefit analyse (ved Thomas og 
Bjørn)
Punktet udskydes til næste gang pga. Thomas’ fravær, men Bjørn kunne 
berette, at han i regnskab og budget fremover vil tilstræbe kun at anføre poster 
som bruttoposteringer.
Det skal fremgå af regnskabet, hvilke transaktioner Paypal-gebyrer refererer til.
Det får vi klarhed over næste gang.
Vores foreningstelefon volder stadig undren. Hvor er telefonen fysisk og står 
nummeret på hjemmesiden? 

6. Cirkeldiagram til præsentation af DN’s udgifter
Hvad går foreningens indtægter egentlig til? Budgettet og regnskabet burde 
give svaret, men det er ikke altid tydeligt, hvad der gemmer sig bag navnene på
de anførte posteringer. For at belyse dette, har bestyrelsen besluttet at 
præsentere et cirkeldiagram (en ’ost’), der tydeliggør, hvad et medlems-
kontingent på 300 kroner går til. Populært spurgt: Hvad får jeg for mine penge?
Cirkeldiagrammet kommer ikke til at stå alene, men vil blive suppleret med 
uddybende forklaringer. Det hele tænkes præsenteret i Årsskriftet 2020 og i 
førstkommende nyhedsbrev på hjemmesiden.

7. Årsskrift 2020 (ved Torben)
Man ønsker et andet layout for fremtidige årsskrifter, startende med 2020-
udgaven. Til gengæld beholdes papirkvaliteten og formatet (A4-størrelse).
Torben undersøger et alternativ til vores indtil videre brugte layouter og 
trykker (2 firmaer). Han har fundet et firma i sit nabolag, der både kan stå for 
layout og trykning og til samme pris som de forrige.
Layout og produktionsfirma vælges på næste møde.

8. Tysmosen (ved Thomas)
Dette punkt gik af naturlige årsager ud, men finansieringen af poolens 
reetablering blev vendt. Det er efter bestyrelsens mening altafgørende, at 
poolen kommer op at køre og helst i 2020.

9. Fremtidige saunaevents? (ved Thomas)
Også dette punkt måtte udgå. Bestyrelsen venter spændt på at høre om 
resultatet fra det afholdte møde i Saunaselskabet.

10.Medlemspleje
Kan og bør DN Land hjælpe lokalforeningerne med f.eks. at forbedre deres 
hjemmesider? En mulighed kunne være at tilbyde lokalforeningerne et kursus i
opdatering og vedligeholdelse af hjemmesiderne. Flere af disse er i en meget 
ringe stand.



Bestyrelsen har modtaget en anmodning fra DN Nord om et tilskud til en 
bustur til Tyskland for lokalforeningens medlemmer. Dette er bevilget.

11.Samarbejdsaftaler med campingpladser (ved Henning)
Det foreslås, at samarbejdsaftalerne tages op til revision.

Det foreslås, at Tranum Klit og den måske nytilkomne naturistcampingplads i 
Frederiksværk i Nordsjælland som en gestus fra DN får gratis reklame i et 
2020-nyhedsbrev samt i Årsskriftet.

12.Skal ø-tur og årsmøde fremover adskilles?
Som et foreløbigt svar på det spørgsmål foreslås det, at årsmødet 2020 holdes i 
Nyborg ifm. DN Fyns afslutning på svømmesæsonen den første lørdag i maj, 
altså den 2. maj (desværre samme dag som ’Arbejd-nøgen-i-haven’-dag). 
Generalforsamlingen kunne så ligge fra kl. 13 til 16 med efterfølgende 
svømning fra kl. 17.
Bjørn har været i kontakt med Møn Camping med en mulig ø-tur for øje. Her 
er man som udgangspunkt positiv over for ideen. Projektet har Torben 
overtaget, idet Bjørn ikke skal belastes yderligere med DN-opgaver!

13.Eventuelt
Ingenting

Næste møde: lørdag den 11. januar 2020 kl. 11.30 til 17.30

               Således opfattet af Torben


