
Bestyrelsesmøde den 8 marts 2020  
 
1. Valg af ordstyrer og referent. Asger blev referent og Thomas ordstyrer 
 
2. Fastlæggelse af endelig dagsorden. Da Henning skulle gå tidligere, blev punkt 10 om 
renovering af poolen på Tysmosen flyttet op som punkt 6. 
 
3. Siden sidst.  
 
4. Status på økonomi: Bundlinjen viser 133.094, 47. Vi har fået 259.780 kr. ind i kontingenter. 
Vi er: 1051 medlemmer pr. den 7/3, hvoraf de 81 er i restance. 
 
5. Personsag  
 
6. Renovering af poolen på Tysmosen: 
Thomas har gennemført kurset Svømmebadsteknik, 1. del. Har fået et kompendium med. Man 
bliver ikke superbruger, men får indsigt. Alt fra mikrobiologi til teknologi. 
Thomas fortæller, at meget vedrørende poolen på Tysmosen er bygget forkert.  
Der er indhentet 3 tilbud hjem i forhold til ny pumpe og letter renovering. I påskeferien skal 
poolen gøres ren. 
Mere om Tysmosen – Thomas orienterer: 
Der er indgået en forpagtningsaftale med Café Tys Tys.  
Derudover har vi planlagt ca. 40 aktiviteter – og antallet er stigende. Vi udestår at fastsætte 
priser. Et nyt shelter skal bygges, og vejen skal vedligeholdes. Røgsaunaen (lagerteltet) er 
væltet, det skal ryddes op.  
Et udvalg er nedsat til at lave mosefestival 28.-29. august. 
Thomas søger støtte til ny aktivitet i forhold til mosefestivalen (5000 kroner). Bestyrelsen 
giver tilsagn. 
 
7. Lokalforeningsmødet i Viborg den 21. marts. 10 har tilmeldt sig saunagus om aftenen. Tre 
har p.t. tilmeldt sig mødet. Vi beslutter, at det kommer på kalenderen på hjemmesiden. 
Bjørn har sendt mail ud til lokalforeningerne den 7. februar. Thomas deltager ikke på grund af 
anden vigtig aftale. Pernille og Anders deltager heller ikke. Til mødet: Hvem byder 
velkommen: Det gør Torben. Har DN MidtVest, som står for mødet, en projektor, vi kan bruge? 
Torben undersøger. 
 
8. Ajourføring af samarbejdsaftaler: Lokalbestyrelsesmødet – hvert enkelt punkt i den 
nuværende aftale skal gennemgås, det skal op på mødet den 21. marts. 
 
 
 
Vi skal have lavet en samarbejdsaftale med Tranum Klit Camping. 
Asger laver et udkast til aftalen med udgangspunkt i "DCU Camping Albuen Strand“.  
Dette sender han til Torben. 
 
Torben tager kontakt med Rassol Travel om et fortsat samarbejde. Vi mener ikke at have 
modtaget den aftalte provision i flere år. 



 
Torben og Bjørn besøger Solbakken Naturistcamping og fremlægger aftale om partnerskab til 
gensidig orientering og forhandling. 
 
Der er en udfordring i forhold til e-mails – at de rigtige får dem. Det skal der ryddes op i! 
Det gør Thomas. 
 
9. Planlægning af årsmødet. Holdes i svømmehallens cafeteria. Vi må gerne lave gus. 
Indkaldelsen med bilag skal sendes ud senest 14 dage før, herunder Regnskab og Budget samt 
Indkomne forslag og Handlingsplanen. Vedr. det sidste opfordrer Torben bestyrelsen til at 
komme med forslag til foreningens fremtidsvisioner. Han beder om at få forslag og ideer 
tilsendt allersenest ved udgangen af marts, da indkaldelsen skal ud primo april. 
 
Revidering af forretningsordenen skal op på næste bestyrelsesmøde. 
 
10. Forslag fra et medlem (Torben). vedkommende har indsendt tre forespørgsler til 
landsbestyrelsen: 
1) Sende vores referater til lokalforeningerne: Det siger vi ja til. 
2) Lokalforeningernes adgang til medlemsoplysninger: Udbyderen af vores nuværende 
administrationssystem lovede, at denne feature ville være indeholdt i systemet (det var den i 
det gamle system, Winkas). Problemet er, at det kan systemet endnu ikke håndtere. Indtil 
videre er vi derfor nødt til at køre det på den måde, at vores medlemsadministrator, Bjørn, på 
forespørgsel fra lokalforeningerne mailer den aktuelle medlemsliste til dem. Selv om dette vil 
kunne ske meget hurtigt, er det utilfredsstillende, mener Thomas (og andre): 
Lokalforeningerne bør selv have adgang til egne medlemmer uden at være afhængige af 
andre. Det var et krav fra vores side, at portalen understøtter det, det gør den blot ikke endnu. 
Bjørn følger den op og snakker med foreningsadministrator-support-Søren. 
3) Hjemmesideredigering: ny admin får lov at gå ind og ændre det, han vil. Frihed under 
ansvar. 
 
11. Brug af foreningsportalen: 
Bjørn har kontaktet portal-Søren og Jesper. Man kan sætte et digitalt medlemskort op. 
Gennemgår forslag. Formålet er, at vi undgår at udsende fysiske medlemskort. Bestyrelsen 
bakker op om det fortsatte arbejde for, at medlemskortet kan ligge på mobiltelefonen. 
Thomas foreslår, at kortet lægges direkte på naturister.dk, så man ikke behøver at maile det 
ud. Det synes vi er en god idé. Emnet skal rejses på lokalforeningsmødet. 
Bjørn vil gerne have, at det for medlemmer, der i løbet af året skifter lokalforening, koster 
50/100 kroner. Herved er de fortsat medlem af den gamle lokalforening, indtil perioden 
udløber. 
Thomas foreslår at bruge de nyeste betalingsformer, evt. MobilePay, fremfor kreditkort eller 
(old school) Betalings-Service. Vi betaler som forening meget i kortgebyr. 
 
12. Naturmødet: 
Friluftsrådets event 14.-16. maj 2020. Torben og Mette Duekilde deltager, men først fra den 
15. maj. Danske Naturister får en stand i Friluftsrådets telt. Dette er gratis. Torben blev 
bevilget transporten og midler til poster og PR. 
 



13. Anders om busreklame: 164.000 kroner for 12 måneder på 4 busser (= 4 større byer). 
Alt for dyrt. Anders fik dog flere og knapt så pebrede tilbud, som bestyrelsen bør kigge på ved 
en senere lejlighed. 
Spørgsmålet om reklame er uafklaret for nu. 
 
14. Eventuelt 
DN Fyn ansøger om beach-flag. 
Vi beslutter at skaffe beach-flag til alle lokalforeninger, dvs. 8 stk. Anders undersøger prisen 
og indhenter tre forskellige tilbud. 
 
NÆSTE MØDE: 
Den 19. april samles bestyrelsen efter generalforsamlingen til et konstituerende møde. 


