
 

 

Referat fra online-bestyrelsesmøde i DN Land, 

tirsdag den 2. marts 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 Bjørn, referent Fridolin 

 

2. Fastlæggelse af endelig dagsorden 

Følgende ekstra punkter blev tilføjet efter ønske: 

3a: Pernille: Artikel af Jette Kristiansen, DF, Aabenraa (Punktet 3: ’Siden 

sidst’ erstattes af pkt. 3a og 3b) 

3b: Fridolin: Udsendelse af Aktivitetsliste 

5a: Michael: Lokalforeningspuljen fra Friluftsrådet 

 

3a. Artikel af Jette Kristiansen, DF, Aabenraa (Pernille) 

Baggrunden var, at Jette Kristiansen, medlem af Aabenraa byråd, nogle dage 

inden bestyrelsesmødet havde skabt røre i medierne ved at skrive en artikel i 

JydskeVestkysten om hendes betænkelighed (på andres vegne!) over vinter-

nøgen-badning. 

Torben sagde, at han havde spurgt Mette Duekilde, om hun evt. ville komme 

med en skriftlig kommentar. 

(Dagen efter bestyrelsesmødet, den 3. marts, blev Torbens og Mettes 

kommentar bragt i JydskeVestkysten) 

 

    3b. Udsendelse af Aktivitetsliste (Fridolin) 

Aktivitetslisten, som Fridolin viste ved sidste møde, vil snart blive sendt ud til 

alle lokalforeningerne. Dog først når resten af bestyrelsen har godkendt et 

følgebrev, som forklarer ideerne med listen, og som Fridolin sender ud snarest. 

Det understregedes ved mødet og i det kommende brev, at listen er en ren idé-

liste uden videre ageren fra DN Land. Pernille opfordrede også til at medbringe 

listen ved de kommende lokalforeningsbesøg. 

 

 



4. Status på økonomi og medlemstal (Bjørn) 

DN Land har en relativ god økonomi, der gør, at vi kan fortsætte arbejdet som 

planlagt. 

Der er betydeligt flere udmeldte end indmeldte lige pt., hvilket bestyrelsen 

tilskriver coronaen, da ikke mange aktiviteter har kunnet gennemføres det 

sidste år. 

 

Ved gennemsyn af budgettet blev følgende spørgsmål stillet: 

Der blev spurgt ind til de 2500 kr. til et ’Opbevaringslokale’. Dette lokale 

bruges til opbevaring af DN’s habengut, f.eks. vores telte. 

Der blev spurgt til ’Forsikringer’: Det var ansvarsforsikringer, f.eks. ifm. 

sauna-events og andre DN-arrangementer. 

Der blev også spurgt til ’Kontingent Saunaselskabet’. Udgiften på de 700 

kroner blev forsvaret med, at kontingentet støtter et godt formål og 

arrangementerne giver en god reklameværdi. 

Sluttelig blev der spurgt ind til ’Udgifter til bestyrelsesarbejdet’. Størrelsen 

blev anset for værende passende ift. den pt. store online-mødeaktivitet. 

  

5. Hjælpepakke? 

De reducerede aktivitetsudgifter pga. coronaen giver mulighed for at yde anden 

medlemspleje ved at være imødekommende over for ønsker fra medlemmerne, 

som diskuteret i det følgende: 

 

Kassereren oplyste, at overgangen til digital/print-selv medlemskort har skabt 

et ønske fra 50-55 medlemmer om at få et fysisk kort tilsendt. Efter en kort 

diskussion bakkede resten af bestyrelsen op om, at kassereren sikrer 

produktionen af en portion nye medlemskort, som efter kassererens vurdering 

vil kunne opfylde behovet mange år frem i tiden. 

 

Et medlem har kontaktet bestyrelsen med et ønske om, at DN Land igen kunne 

blive medlem af INF med det formål at kunne sikre medlemmer nedslag/rabat 

ved besøg på udenlandske naturistcampingpladser. Dette er imidlertid ikke 

muligt uden genforhandling med DNU, idet INF kun vil relatere sig til én 

naturistforening pr. land. I dag er DK repræsenteret ved DNU. 

Måske skulle vi prøve at få genforhandlet aftalen. 

 

     5a. Lokalforeningspuljen fra Friluftsrådet (Michael) 

Michael orienterede kort, at der var denne lokalpulje, og at han ville sende 

informationen videre til lokalforeningerne. Det fik bred støtte fra resten af 

bestyrelsen. 

 



 

6. Ø-turen 2021: Hvor og hvornår? 

Torben orienterede, at der i år satses på Ø-tur til MC-Camp, tæt ved Ringe på 

Fyn i stedet for den ellers planlagte tur til Møn. Dette skyldes primært, at Møn 

Camping har fået nye forvaltere med et mere anstrengt forhold til vores 

projekt, end de gamle havde, og med hvem booking af pladsen oprindeligt var 

aftalt. 

I midten af juni afgøres det, om projektet MC-Camp bliver til noget. Til den tid 

skal mindst 30 af vores medlemmer have tilmeldt sig opholdet på MC-Camp 

efter aftale med stedets bestyrer. Hvis ok, gennemføres opholdet med 

tilknyttede aktiviteter i weekenden den 7.- 8. august. 

Den samlede bestyrelse godkendte og bakkede op om MC-Camp projektet. 

Ved næste møde tages dette projekt op til videre drøftelse. 

 

7. Hvem skal fremover stå for ansøgninger til driftsstøtten? 

Efter Bjarne Elmstrøms død har Søren Kristensen stået for DN Lands 

ansøgning til driftsstøtten fra Kulturstyrelsen. Bestyrelsen har et ønske om selv 

at stå for dette arbejde på sigt, men på grund af ansøgningens kompleksitet og 

deadline samt beløbets størrelse tør den ikke i indeværende år løfte opgaven. 

Bestyrelsen håber derfor, at Søren vil fortsætte endnu en periode. 

 

8. Zoom-møder for medlemmerne efter irsk forbillede med indlagt tema og 

efterfølgende debat – status på ideer? 

Mette Duekilde deltog i et irsk debatmøde online og foreslog DN Land at 

kopiere konceptet. 

Problemet hermed kan vise sig at være et dyrt abonnement til Zoom, men 

bestyrelsen var med på at arbejde videre med ideen, så nu vil det blive 

undersøgt, hvilke udfordringer vi har med pris og teknik. 

 

9. Lejeaftalen med Tysmosen  

På nær enkelte kosmetiske ændringer stiller bestyrelsen sig tilfreds med 

udformningen af aftalen. 

 

10. GDPR i spil? 

Lokalforeninger har fuld ret til oplysninger om deres egne medlemmer. I de 

medlemslister, der rundsendes til lokalforeningerne, skal kolonnen med 

lokalforenings-tilhørsforhold slettes. DN Land må ikke uden videre oplyse, 

hvilke andre foreninger medlemmerne er medlem af. DN Land har som 

hovedorganisation ansvaret for, at lokalforeningerne er orienteret om, hvordan 

medlemsoplysningerne skal håndteres. 

Foreningens nedskrevne GDPR skal kunne findes på foreningens hjemmeside. 



 

11. Eventuelt 

Der blev spurgt om, hvorvidt lokalforeningerne havde modtaget beach-flagene. 

Dette blev bekræftet af Henning fra DN Midtvest og Asger fra DN 

Storkøbenhavn samt af Torben på DN Sjællands vegne. 

 

Næste online-møde blev fastsat til tirsdag, den 20. april fra klokken 19.00. 

 

Slutteligt lukkede formanden for mødet og takkede for god ro og orden. 


