
Bestyrelsens beretning generalforsamling 15 august 2020 på Tysmosen 

Siden generalforsamlingen på Rømø i 2019 har vi holdt 4 fysiske møder og 2 web møder. 

Vi har brugt tid i bestyrelsen på, hvad bestyrelsen har arbejdet med sidste år, så vi bedre har kunne 
diskuteret punkterne, for de nye har det været lettere at diskutere, når der er styr på historikken. Det tager 
tid at sætte sig ind i bestyrelsesarbejdet. 

Sidste år havde vi 1 tilbud til nye medlemmer, meld jer ind 1 oktober og få resten af året gratis, inden I 
betaler 1 januar. Det var tænkt på som 1 ide til at få nye medlemmer, der kom også nye medlemmer. 

Vi har diskuteret hvordan vi får nye medlemmer i DN, flere ideer har været oppe og vende, f.eks. bus 
reklamer, nettet og flyers, så hvis nogen har nogen gode ideer, vil vi gerne have dem. Samtidig diskutere vi 
hvordan vi plejer vores nuværende medlemmer, vi tager gerne imod ideer. 

Vi har lavet en cirkel med hvad vi bruger vores penge til og hvad medlemmerne får for deres medlemskab, 
dette er sendt ud til alle. 

Vi har i støbeskeen at vi kan overgå til elektronisk medlemskort her fra 01.10.2020. 

Nyhedsbrevet har vi skåret væk og sender nyt ud fra formanden ”breaking news”, når der er noget nyt. 

Kasseren har brugt tid på at få styr på regnskaberne, det er lykkes fint for ham. 

Der har været sendt 1 skrivelse ud om hvad medlemmerne gerne vil ønske fra DN land, det er sendt ud til 
medlemmerne, besvarelserne skal der arbejdes videre på. 

Vi har indgået samarbejde med NFS Solbakken og Tranum Klit camping. Vi vil i nærmeste fremtid kontakte 
NFJ kysing. 

Tysmosen er blevet 1 lokalafdeling. 

 

Tysmosen  - Thomas 

 

Lokal foreningsmødet 

Mødet blev desværre aflyst, det skulle være holdt i vestbadet i Viborg. 

Der var sendt 1 dagsorden ud med bl.a. 

Lokalforeningernes hjemmesider 

Relationen mellem lokalforeningerne og DN land 

Samarbejdsaftaler 



 

Planen for efteråret er at hver lokalforening skal have besøge af DN Land. Og på sigt skal de have 1 beach 
flag, hvis de er interesseret i det. 

Aktiviteter i danske naturister 

Udover svømning i de mange svømmehaller, har flere lokalforeninger holdt sauna aftner. 

Der har været sauna arrangementer i bl.a. Bjerringbro, Viborg, Hurup og Sæby. 

DN midtvest har været ude med deres sauna vogn på Tranum klit camping i naturist afsnittet. 

 Tysmosen har mange sauna event hen over sommeren. 

DN fyn og Sjælland har arrangeret  gåtur i naturen. 

Der har været arrangeret nøgenbowling.  

Vi har trukket os ud af sauna event, da vi ikke har mennesker nok til at arrangere det. 

Øturen er udskudt til næste år. 

 

Informationsarbejdet 

Dn midtvest har lavet flyers og tysmosen har lavet postkort, som gerne skulle ligge forskellige steder i 
landet. 

Strandguiden skal opdateres løbende. 

Vi er blevet kontaktet med henblik på statister i en udenlandsk reklame og dansk tv produktion. 

Årsskriftet med temaet naturligt friluftsliv                

 

Friluftsrådet 

Naturmødet blev erstattet af 1 online møde, hvor DN land lavede 1 video om nøgenhed i naturen. 

Torben  

 

 

 

 


