
 

 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde i DN Land, mandag den 2. august 2021 fra 
klokken 19.00 
 
Sted: Online 
Tilstede: Torben, Anders, Pernille, Bjørn, Peter, Henning, Asger og Michael 
Afbud: Fridolin  
 
Referent: Michael 
Ordstyrer: Torben 
 
 
1. Siden sidst 
Anders og Michael har haft arbejdsdag vedr. mailadresser, strandguiden mv. Der blev 
bl.a. slettet rigtig mange mail-adresser, så fremover burde Bjørn modtage knap så 
mange returmails, når der udsendes nyhedsbreve mv.  
Anders er blevet ringet op af P1, der søgte personer der var imod nøgenhed i det 
offentlige rum. Han henviste til Torben, der kunne give dem et par navne. De lagde 
meget op til at opstille en konfrontation. Anledningen var to kvinder, der solbadede 
topløse på deres altan, og som havde modtaget klager over det. 
TV2 Aftenshowet havde en undersøgelse, der viste 6000 for og 15 imod, at det er ok 
at solbade topløs. 
 
2. Status på økonomi og medlemstal 
A: Hvad med medlemmer i restance? De, der endnu ikke har betalt deres kontingent 
for 2021, ekskluderes pr. 15/8 i god tid før generalforsamlingen. Bjørn udsender mail 
til dem om, at de bliver udmeldt. 
Vi har pt. 1030 medlemmer, hvoraf 69 er i restance. 39 ønsker fysisk medlemskort. 
Ca. 121.000 kr. i kassebeholdning. Der skyldes omkring 9.500 kr. til DN MidtVest 
for afholdte arrangementer. 13.000 kr. er betalt for Svelmø-turen. 
Transport af vildmarkskar mv. mangler stadig at blive betalt ifm. ø-turen til MC-
Camp Fyn. 
D2-aftale hos NETS er opsagt. Det skulle ikke have nogen betydning iflg. 
ForeningsAdministrator. 
Den interne revisor har fået regnskabet til gennemgang. Budgettet er dags dato 
rundsendt til bestyrelsen. 
B: Der var 52 tilmeldte ø-turen (Svelmø), hvoraf 3 måtte melde afbud pga. sygdom. 
Deltagerne kommer fra DN Fyn: 12, DN S: 16, DNMV: 9, DN N: 2, DN SK: 10, DN 
T: 5 og DN Ø: 4. Så godt som alle lokalforeninger giver tilskud på 100 kr. til deres 
medlemmer. 
 



 
 
 
 
 

3. Zoom-møde efter irsk model 
Det er teknisk muligt at afholde debatmøder online via Zoom. 
Arrangører/paneldeltagere skal helst sidde på samme lokation. Ordstyrer/host styrer 
hvem der har taleret. Pris ca. 100 euro pr. år. 
Kan også bruges til bestyrelsesmøder, møder med lokalforeninger og foreningsmøde. 
Emne for zoom-møde: En udefra kommer med debatoplæg, men ingen konkrete bud 
pt. på emne. 
 
4. DN Lands generalforsamling 2021 
Regnskab sendt til godkendelse hos vores interne revisor. 
Handlingsplan: Den fra sidste år genbruges, idet vi ikke har haft mulighed for at føre 
så meget ud i livet pga. corona.. 
Jette Gotsche har sagt ja til at blive opstillet som dirigent. 
Menu: Ved start: øl/vand og bolle med ost. Vand på bordene. Ca. kl. 15: kage og 
kaffe. 
DN Land giver 1 stk. sandwich plus 1 øl/vand samt svømmebillet til de deltagere i 
GF, der tilmeldte sig den efterfølgende svømning. 
Torben fremlægger bestyrelsesberetningen. 
Henning genopstiller ikke. Anders genopstiller. Bjørn genopstiller. 
Efterlysning af kvindelige suppleanter i landsbestyrelsen mhp. kønsbalancen. 
 
5. Pool-party på Tysmosen den 21. august? 
DN SK’s GF bliver på Tysmosen. Andre har lejet pool-området, som derfor måske 
ikke vil være tilgængeligt. Men mulighed for spil mv. på andre arealer. 
DN Land kommer ikke til at stå som arrangør af pool-arrangementet, men støtter 
gerne op om projektet. 
 
6. Eventuelt 
Spencer Tunick kommer til Danmark den 4. september. Øv, at det er samme dag som 
vi har GF. 
 
Bjørn og Henriette har været på Endelave, hvilket var en meget positiv oplevelse, der 
bl.a. bød på en nøgengåtur på 25 km.! De modtog masser af positiv respons på 
gåturen. Ville være et fantastisk sted til en fremtidig ø-tur. 
 
Asger har engageret sig i Sjællandsgadebadet. Håber på at der kan indledes et 
samarbejde mellem DN SK og badet om arrangementer med sauna og socialt 
samvær. 
 
Michael: Har lokalforeningerne mon forslag til ø-tur 2022? Torben har fra et medlem 
modtaget forslag om Endelave til næste år. 
 


