
 

 

Referat fra online-bestyrelsesmøde i DN Land, 

fredag den 27. november 2020 fra klokken 19.30 
       

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

Hedegaard, Pernille Nielsen, Asger Jeppesen, Fridolin Okkels og Peter Flindt-Hansen 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer blev Peter, referent Torben 

 

2. Fastlæggelse af endelig dagsorden 

Der kom 5 punkter mere på: 3a) Lokalforeninger, 3b) Dropbox,  

3c) Strandguiden og 3d) Hjemmesiden og mailadresser samt 8a) Bevilling 

 

3. Siden sidst 

DN Sjællands underskrevne regnskab for 2019 er nu sendt til Slagelse 

Kommune (i en sag om fortsat folkeoplysningsgodkendelse). 

Nøgenbowlingen i Haslev den 21. november gav et overskud på 50 kroner. 

Det er vigtigt, at alle mailadresser bliver opdateret aht. de elektroniske 

medlemskort. 

 

3a) Hver lokalforening bør have en kontaktperson i landsbestyrelsen. 

Dette var der bred enighed om – forslaget fremlægges under vores besøg 

hos lokalforeningerne. 

 

3b) I forbindelse med landsbestyrelsens overtagelse af ansøgningsarbejdet  

vedr. driftsstøtte fra Kulturstyrelsen er det vigtigt, at DN Lands Dropbox 

er ajourført med al nødvendig information om procedurer og udformning  

af ansøgningsskemaer m.v.  

 Vores Dropbox-administrator sørger for opdateringen.  

 

3c) Vores problem med Strandguiden er, at vi ikke kender systemet godt nok 

til, at vi kan opdatere guiden. Vi mangler en heri kyndig til at lægge 

opdateringerne ind, alternativt hjælpe os med det. 

 De lokale brugere af strandene bør i et nyhedsbrev opfordres til at sende 

opdateringer ind til Strandguiden. 

 



3d) Vores hjemmeside-ansvarlige har nu fået overdraget al information  

 nødvendig for at kunne varetage administration af siden. 

Der er blevet sendt forespørgsler til lokalforeningerne om gyldigheden af 

de respektive bestyrelsesmedlemmers mailadresser. 

 

4. Status på økonomi og medlemstal (Bjørn) 

Regnskabet udviser et pænt overskud. 

Medlemstallet er pr. dags dato 1005. 

 

Lad os komme i gang med at nedbringe gælden til Frederiksberg. 

På mødet med Tysmosen FriluftsCenter skal vildmarkskarret, projektoren og 

lydanlægget nævnes mhp. lejeindtægt og tilhørsforhold. 

Vi bør satse noget af overskuddet på initiativer, der kan skaffe vores forening 

flere medlemmer. 

Kommentar: Vi må hellere pleje vores nuværende medlemmer. Lykkes vi med 

det, vil medlemstallet øges pga. den positive omtale. 

Til mødet næste gang: Overvej hvilke initiativer, der vil kunne skaffe 

foreningen nye medlemmer og fastholde de gamle. 

  

5. Hvem skal fremadrettet ansøge Kulturstyrelsen om driftsstøtte? (Anders) 

Der blev sat navne på de ansvarlige for denne uriaspost. 

 

6. Beregning af forpagtningsafgift for Tysmosen FriluftsCenter (Michael) 

Denne blev taget til efterretning med et par forbehold. Det blev besluttet, at 

ophavsmanden til beregningen deltager i DN Lands møde med Tysmosen 

FriluftsCenter, hvis der skulle opstå uenighed om beregnings-grundlaget. 

 

7. Hjemsted for DN Lands beach-flag? (Anders) 

Formanden for DN MidtVest påtager sig det tunge hverv at opbevare flaget. 

 

8. Opkrævning af kontingent for Tysmosen FriluftsCenter 

Forudsat at kassereren får tilsendt TF-medlemmernes navn og 

medlemsnummer, som det er sket pr. 13. november, er der intet til hinder for, 

at denne opkræver kontingentet. Som følge heraf kan vi også indgå 

samarbejdsaftalen med TF uden ændringer. 

 

8a) Der blev tildelt en bevilling på 2 x 500 kroner til modelarbejde ifm. 

fotografering til årsskriftet 2021.  

 

9. Eventuelt 

Næste møde: Igen et web-møde. Det bliver torsdag den 14. januar fra kl. 19.30. 


