
 

 

Referat fra online-bestyrelsesmøde i DN Land, 

torsdag den 14. januar 2021 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 Fridolin, referent Torben 

 

2. Fastlæggelse af endelig dagsorden 

Der kom 2 punkter mere på: 4a) Dropbox og 4b) Budget 2021 

 

3. Siden sidst 

Det oplyses, at naturistforeningen Nordjylland (DNU) er opløst. 

 

4. Status på økonomi og medlemstal (Bjørn) 

Kontoen udviser som forventet et plus, men medlemstallet er faldende. Dette 

skyldes måske corona-situationen, men der er da kommet nye medlemmer til. 

Vi har kørt en hvervekampagne på Facebook. 

Lidt drøftelse om plastikkort versus laminering af selvudskrevet årskort på 

papir. Bekymringen går på, hvorvidt bar-koden kan skannes og læses gennem 

laminatet. 

 

4a) Dropbox 

Vi har modtaget tilbud om en rabatordning pr. mail, hvilket vi mistænker for et 

fake-tilbud. Mistanken bunder i, at et så stort foretagende som Dropbox med 

millioner af kunder giver sig tid til at udsende tilbud manuelt pr. mail. 

Henvendelsen ignoreres derfor. 

Er Dropbox i øvrigt betalt? Vi burde snart modtage en faktura. 

 

4b) Budget 2021 

Skal vi sætte penge til side i budgettet til udgifter, som vi ikke er sikre på, 

kommer? Pengene kan stå øremærket på en konto gennem året, men så ved 

slutning af året frigives, hvis der ikke har været træk på kontoen. 

Michael og Bjørn udarbejder til næste møde et budget for 2021 efter dette 

koncept. 



5. Skal bestyrelsen have en ansvarsforsikring 

I forhold til sandsynligheden for, at vi som bestyrelsesmedlemmer optræder 

uansvarligt med store økonomiske konsekvenser til følge, vurderes præmien på 

1256 kroner pr. medlem som for dyr. 

 

6. Tysmosens forsikringsforhold 

Hvad dækker bygningsforsikringen egentlig? Vi ønsker at rekvirere policen 

mhp. en vurdering af dækningens omfang; specielt tænkes på poolen og en evt. 

udvidet dækning. 

 

7. Tilskud til Tysmosen 

Bestyrelsens endelige beslutning blev, at vi yder et betragteligt tilskud efter en 

coronasæson med store udgifter til blandt andet forbedring af pladsens 

faciliteter.  

 

8. Nye foreningsaktiviteter (brainstorming på ideer) 

Fridolin havde op til mødet udsendt et idekatalog over naturistaktiviteter. Heri 

oplistes mange gode forslag til aktiviteter både med og uden kroppen i 

centrum. Der var bred enighed om, at den bedste måde at lancere en naturist-

aktivitet på, er at gøre påklædningen valgfri, altså intet krav om nøgenhed. 

Dette efterleves med succes på Tysmosen og foreslås anbefalet de andre 

lokalforeninger. 

Med udgangspunkt i Fridolins liste blev det diskuteret, hvorvidt nøgenhed 

behøver at være ’naturlig’, som på en strand om sommeren eller under 

vinterbadning, altså om nøgenhed kun bør praktiseres, når vejrliget eller 

praktiske forhold taler for det. Torben anførte, at man sagtens kan være nøgen i 

andre og ikke-naturlige situationer, eksempelvis hvis nøgenheden bærer 

budskabet i sig selv, som tilfældet var med Mathilde Grafströms udstilling på 

Nytorv i 2016 og i mange andre kunstneriske sammenhænge. 

Fridolin tilføjede, at nøgenaktiviteter væk fra naturen også giver mening, hvis 

dét at være nøgen blot er rammen for aktiviteten, mens selve aktiviteten er i 

fokus, f.eks. for den succesfulde nøgen-bowling eller for nøgen-yoga i et 

passende lokale. 

 

9. Eventuelt 

Ø-turen i år er stødt på problemer, da campingpladsen på Møn har skiftet 

forpagter. Torben kontakter Møn Camping og undersøger muligheden for 

alternativer til næste møde. 

 

Næste møde: Igen et web-møde. Det bliver tirsdag den 2. marts fra kl. 19.30. 


