
Referat af bestyrelsesmøde i DN Land den 11. januar 2020, kl. 11.00 til 17.00 
Mødet blev holdt i Tysmosen

Til stede: Torben Larsen, Bjørn Michaelis, Thomas Asferg, Henning Møller, Anders 
og Pernille Nielsen og Asger Sandal Jeppesen (vi var fuldtallige!) 

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

2. Fastlæggelse af endelig dagsorden
Ingen ændringer til dagsorden.

3. Siden sidst
Torben oplyste, at der ikke bliver behov for underskudsgarantien ifm. 
nøgenbowlingen den 25. januar, da deltagerantallet nu er oppe på 18, så 
regnskabet pt. balancerer.

Bjørn: Udsendelse af medlemskort er en stor og tidskrævende opgave. Måske 
kan lokalforeningerne stå for udsendelse af kort til egne medlemmer. 
Alternativt bør det undersøges, om medlemskortet kan ligge på en app, som det
kendes fra Ældresagen. Så undgår man plastikkortet og den dyre porto (22 kr. 
pr. brev!). Thomas: Der findes firmaer med speciale i digitale kort – hvad 
koster det? Anders: Ved fornyelse af kortet kunne man måske i stedet bruge et 
lille mærke, som kunne påklistres det eksisterende kort? Thomas: Det er prøvet
og er lige så tidskrævende som udsendelse af det fysiske kort, om end noget 
billigere.
En anden mulighed kunne være brug af foreningsportalen/hjemmesiden, som 
kan tilgås fra mobilen. Via en fane på hjemmesiden kan ens medlems-
oplysninger kaldes frem i registreringsøjemed og således erstatte plastikkortet. 
Bjørn undersøger muligheden.

4. Status på økonomi og antal medlemmer (ved Bjørn)
Pr. den 31/12-19 havde foreningen 1042 medlemmer, 
Pernille: Får lokalforeningerne besked, hvis ét af deres medlemmer ikke har 
betalt kontingent? Bjørn: Nej, vores politik er at holde alle personfølsomme 
data samlet hos medlemsadministratoren i DN Land.

5. Gennemgang af 2020-budgettet mhp. en cost/benefit analyse (ved Thomas og 
Bjørn)
Bjørn fremlagde budgettet, ajourført pr. den 31/12-19. 

6. Lokalforeningsmødet 2020
DN-Midtvest påtager sig rollen som arrangør af dette års møde mellem 
lokalforeningerne og DN Land.
Datoen bliver lørdag den 21. marts. Formodentlig mellem kl. 11 og 16.
Hvor er endnu ikke afklaret.



Foreløbig dagsorden:

 Lokalforeningernes hjemmesider (disse er et tilbud til 
lokalforeningerne fra DN Land, som dog må kræve, at siderne 
fremstår i en god kvalitet, hvis man fortsat skal kunne linke til disse 
fra DN Lands hjemmeside).

 Skal lokalforeningskontingentet udbetales hel- eller halvårlig?
 Relationen mellem lokalforeningerne og DN Land og mellem 

lokalforeningerne indbyrdes skal styrkes, og der ønskes et forbedret 
nyhedsflow foreningerne imellem.

 Samarbejdsaftalerne gennemgås mhp. fornyelse. Disse ajourføres på 
landsbestyrelsens næste møde.

7. Generalforsamlingen 2020 – hvor og hvornår og med hvilket indhold?
Om muligt i Korsør Svømmehal, lørdag den 18. april kl. 11-15, alternativt 
lørdag den 25. april eller som tredje prioritet søndag den 19. april.
Dagsorden for generalforsamlingen behandles på næste bestyrelsesmøde.

8. Årsskrift 2020 (Torben)
Samtlige artikler er nu afleveret til layouter, og et udkast forventes klar herfra i
starten af februar.
Der resterer herefter blot annonce-input fra Solbakken, Tranum Klit Camping 
og Rassol samt en enkel side i bladet med oplysning om foreningens aktiviteter
i 2019 (DN Land og lokalforeningerne) plus reference til hjemmesiden for 
oplysning om aktiviteter i 2020.
Henning sender Tranum-annoncen til undertegnede.

9. Ø-turen til Møn (Torben)
Vi forespørger på leje af DN Østjyllands mobilsauna.
Ø-turens budget ændres, idet der lejes et større telt (nu til 60 personer) og flere 
borde og bænke. Tilskuddet fra DN Land bibeholdes på kr. 5.000,-, medens 
deltagergebyret øges en smule til 200 kroner pr. person.

10.Tysmosen (Thomas)
Bestyrelsen er opsat på, at poolen kommer op at køre og helst i indeværende år.
Det vil kræve en yderligere investering, som Pernille foreslår finansieret ved at
udskyde gældsafdragelsen til FS til 2021. Dette blev vedtaget.
Tysmosen har været forbundet med betragtelige omkostninger for DN Land, 
men det skal pointeres, at disse udgifter jo ikke er forsvundet op i den blå luft, 
men er bundet i jord og ejendom. Tysmosen skal derfor betragtes som et 
investeringsobjekt, hvor stadige forbedringer og udbygninger øger stedets 
værdi.
Hertil kommer værdien af Tysmosen som et kendt sted for praktisering af 
naturismen. Flere har fået øjnene op for stedet, og de mange events lokker nu 
også et yngre publikum til. Snart vil Tysmosen blive omkostningsneutralt og 
på sigt kreere et overskud, der vil blive kanaliseret tilbage til DN Land.
Tysmosen drives alene af frivillig og ulønnet arbejdskraft.



Der arbejdes på et  møde mellem driftsgruppen og cafeens mulige forpagtere, 
hvor et forslag til en kontrakt vil blive fremlagt og drøftet.

11.Fremtidige saunaevents (Thomas)
Her tænkes på DN Lands deltagelse i samarbejdet med Saunaselskabet og 
Sjællandsgadebadet. Det er fortsat uvist, om DN Land har ressourcer til at løfte
arven efter Bjarne Elmstrøm, som angiveligt stod for gennemførelsen af 
hovedparten af de tidligere afholdte arrangementer; det være sig i 
Sjællandsgade i København, på Refshaleøen og i Aarhus.
Saunaevents var Bjarnes hjertebarn!
Der vil blive afholdt et afklarende møde mellem de deltagende parter i nær 
fremtid. 

12.Hjemmesiden – ajourføring, nyhedsflow og kontakt til foreningens medlemmer
Følgebrevet til nye medlemmer skal ændres, da Nyhedsbrevet i sin oprindelige 
form er nedlagt. Asger tilbød at ændre ordlyden i overensstemmelse hermed. 
Han sender den nye tekst direkte til Bjørn.

Michael Hedegaard fra DN-Midtvest har tilbudt sin assistance med publicering
af nyt indhold på hjemmesiden samt opdatering af undersider og afdækning af 
forældede links. Det er bestyrelsens ønske, at foreningens hjemmeside skal 
fremstå som et dynamisk medlemsforum. Derudover tilbyder Michael teknisk 
assistance.
Bestyrelsen tager imod tilbuddet med tak.

Ifølge samme Michael var nedlæggelsen af Nyhedsbrevet en fejl.
Foreningen sparer ganske vist en del penge, og nyhederne præsenteret i brevet 
var stort set identisk med nyhederne på hjemmesiden, så for de aktive 
medlemmer, der hyppigt frekventerer hjemmesiden, burde nedlæggelsen af 
Nyhedsbrevet ikke betyde det store. Men for andre og måske knapt så aktive 
medlemmer kan vigtig information gå tabt, og kontakten til foreningen 
forsvinde.
Det var ikke tilsigtet, og derfor indfører vi fra dags dato en ny form for 
information, der henvender sig direkte til alle medlemmer. Informationen 
udsendes efter behov, dvs. når der er væsentlige nyheder eller vigtige 
oplysninger fra bestyrelsen, og vil blive sendt til medlemmernes mailadresser.
Mailen udformes efter en særlig skabelon, der vil være karakteristisk for netop 
denne type henvendelser.
På denne måde håber bestyrelsen at kunne bevare kontakten til alle foreningens
medlemmer!

Thomas konstruerer skabelonen og sender denne til Bjørn, der står for 
udsendelsen af informationen. Indholdet sørger formanden for.



13.Eventuelt
Ny procedure for behandling af bestyrelsesreferater: Referenten sender 
referatet til bestyrelsen, som har en uge til kommentering. Herefter sendes det 
(reviderede) referat igen til bestyrelsen, men nu med en besked om, at det er 
godkendt. Bjørn arkiverer det i Dropbox som et pdf-dokument, og Thomas 
sætter det på hjemmesiden.

Efter runden med besparelser, ønskes nu fokus på anvendelse af de opsparede 
midler, f.eks. tiltag til fremme af naturismen eller gennemførelse af andre af 
foreningens visioner.
Inden næste møde undersøger Anders muligheder/priser for en busreklame.

Asger: Lørdag den 14. marts fra kl. 14 afholder DN Storkøbenhavn 
generalforsamling i Christianshavns beboerhus, Dronningensgade 34,
1420 København. 

Der ønskes initiativer til nøgenvandringer i det jyske. Henning opfordres til at 
se på muligheden for en skøn én af slagsen omkring Hald Sø (Dollerup 
Bakker).

Næste bestyrelsesmøde: Søndag den 8. marts kl. 11-17 i privaten hos Anders 
og Pernille, Holmdalsvej 3, 7160 Tørring

               Således opfattet af Torben


