
   
 

 

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 4. september 2021 

 

Siden generalforsamlingen den 15. august 2020 på Tysmosen har bestyrelsen afholdt 

7 møder foruden det konstituerende møde i Nyborg den 26. september. 

Alle 7 møder har været online-møder (Zoom) pga. coronasituationen. Så én ting har 

da været godt ved coronaen, nemlig bestyrelsens opdagelse af online-møder som et 

velfungerende alternativ til de fysiske møder, som kunne være både tidskrævende og 

omkostningstunge med leje af lokaler, forplejning og transport til og fra mødestedet.  

 

Aktiviteter 

Men ellers gjorde de mange restriktioner ifm. pandemien, at det i det forgangne år var 

næsten umuligt at gennemføre naturistevents inde som ude. Det var en periode fuld af 

aflysninger. I de første 4 måneder af 2021 blev der ikke afholdt et eneste naturist-

arrangement i DN-regi! De ellers planlagte besøg hos lokalforeningerne måtte 

ligeledes skrinlægges. 

 

De tilbagevendende aktiviteter begrænsede sig til: 

 

Familiesvømning i Nyborg:   2 gange 

Nøgenbowling i Haslev:   2 gange 

Saunagus i Vestbadet:    2 gange 

Adam og Eva wellness i Sæby:   2 gange 

Nøgensvømning i Korsør:   1 gang 

 

Hvis ellers hjemmesidens kalender står til troende, 

blev Fredagsgus på Tysmosen topscorer med i alt:             24 gange, 

hvilket kunne tyde på, at coronaen ikke havde 

fundet vej til Ledøje! 

 

Blandt enkeltstående arrangementer kan nævnes: 

 

’DR Ultra smider tøjet’ (optagelse på Tysmosen den 26. sept. 2020) 

’Arbejd nøgen i haven’- dag (lørdag den 1. maj 2021) 

Optagelse på Tysmosen den 5. juni 2021 om glæden ved naturisme iværksat af de to 

journalistelever Lea og Simone 

World Naked Hiking Day afholdt herhjemme den 20. juni 2021 (på Græm strand og i 

Bidstrup skov) 

Nøgengolf på Mensalgaard den 18. juli 2021 

Årets ø-tur til Svelmø/MC-Camp den 6.- 8. august 2021 

DN Storkøbenhavns generalforsamling på Tysmosen den 21. august 2021 

’Hop i havet – for havets skyld’ den 22. august 2021 (under Sallingsundbroen på 

foranledning af DN MidtVest) 



 

 

 

 

 

Friluftsrådet 

Denne instans har en række samarbejdspartnere, heriblandt DN, og står bag en række 

initiativer, der skal lokke borgerne ud i naturen, f.eks. på Naturens Dag i september, 

hvor DN over en årrække har medvirket som arrangør af forskellige tilbud som 

vandreture, svampeture og orienteringsløb; alle sammen naturligvis med valgfri 

påklædning. 

Men som det blev nævnt i nyhedsbrevet fra august, har det knebet med velviljen over 

for vores ønske om at få inddraget nøgenheden i Friluftsrådets informationsmateriale, 

selv om dette alene vedrørte Danske Naturisters arrangementer. 

Selv markedsføringsmaterialet fra Friluftsrådet bestemt for Danske Naturister viste på 

billedsiden altid børn og voksne tækkeligt klædte i regnfrakker og gummistøvler. 

Ikke just karakteristisk for deltagerne i en nøgenvandring! 

Man kan have sin tvivl om, hvorvidt dette vil ændre sig på trods af, at chefkonsulent i 

Friluftsrådet, Anker Madsen, for nylig bekendtgjorde på organisationens nyhedsside, 

at nøgenhed på strande og i statsskove skam er tilladt (ligesom sex er det!). 

At sex bliver nævnt i samme postgang, er vi i Danske Naturister kede af, for det vil 

blot mindske lysten yderligere blandt børnefamilierne til at deltage i vores projekter. 

Det er fortsat op ad bakke! 

 

Tysmosen 

På sidste års generalforsamling blev det bekendtgjort, at lokalforeningen Tysmosen 

FriluftsCenter havde tegnet en forpagtningsaftale med DN Land. 

Da DN Land ejer Tysmosen, blev der ikke indgået en økonomisk samarbejdsaftale, 

som det kendes fra andre lokalforeninger. 

Af forpagtningsaftalen fremgår det, at udlejer (DN Land) betaler udgifter til 

bygningsforsikring, ejendomsskatter og drikkevandsanalyse, men at udgiften til 

bygningsforsikring refunderes af lejer pr. den 1. jan. 2021, og at udgiften til 

ejendomsskatter tillige refunderes af lejer pr. den 1. jan. 2022. 

Det fremgår videre af forpagtningsaftalen, at lejer fra den 1. jan. 2022 og 

efterfølgende år betaler udlejer en forrentning på 4% af den bogførte værdi af 

ejendommen, opgjort som værdien pr. 31. dec. 2019 med tillæg af udlejers 

investeringer i de efterfølgende lejeperioder. 

 

Så godt nok har Tysmosen indtil videre været et dyrt bekendtskab for DN Land, bl.a. 

som følge af investeringer ifm. renovering af poolen, men den nævnte forrentning vil 

fra næste år og frem sikre DN Land en pæn indkomst i størrelsesordenen 16.000 kr. 

pr. år – hvert år. 

Læg hertil, at de investerede penge tillige øger værdien af ejendommen – vores 

ejendom. 

 

 

 

 



 

 

Informationsarbejdet 

På trods af coronaen udkom Årsskrift 2021 planmæssigt i marts måned. Desværre 

betød samme corona, at årsskriftet i år ikke bare kunne lægges i venteværelser, på 

bibliotekshylder og andre offentligt tilgængelige steder. 

Temaet var ’Nøgenhed og skam’ og årsskriftet havde indlæg af bl.a. den daværende 

konservative politiker, Naser Khader, ud fra den tanke, at ’kendis’-effekten måske 

kunne give lidt presseomtale. Denne udeblev imidlertid ved udgivelsen, og nu kan 

man frygte, at hvis årsskriftet alligevel skulle få pressens bevågenhed, vil det være af 

helt andre grunde end de tilsigtede! 

 

Nyhedsbrevet eller ’Information til medlemmer af Danske Naturister’ udkom 8 gange 

i det forløbne år, og det tilstræbes, at udsendelsesfrekvensen for det kommende år 

holdes på samme niveau. 

Men, men, men. Hvad nytter det med et nyhedsbrev, hvis medlemmerne ikke læser 

det? Der kan stå vigtige informationer i de udsendte nyhedsbreve, som nu det seneste, 

hvor medlemmerne blev opfordret til at tilmelde sig denne generalforsamling, så vi 

kunne få et overblik over behovet for forplejning m.v. Næsten ingen svarede tilbage. 

Først da vi udsendte en reminder pr. mail til hvert medlem, kom der skred i sagerne, 

og tilmeldingerne væltede ind! 

 

Det visionære arbejde 

Som det fremgår af dette års handlingsplan og tidligere handlingsplaner for øvrigt 

også, er en gennemgående vision for bestyrelsen at: 

 

 fremme og forsvare naturismen (stå op for vores værdier og rettigheder, opnå 

landvindinger) 

 modvirke krops- og nøgenforskrækkelsen gennem holdningsbearbejdning 

(gøre ikke-seksuel nøgenhed acceptabelt i det offentlige rum ved deltagelse i 

debatter og udadrettede events) 

 hjælpe den enkelte til at få en varieret og positiv naturistoplevelse 

 skabe tryghed gennem samvær 

 skabe mulighed for etablering af sociale netværk, hvori oplevelser af fælles 

interesse kan deles 

 

Sommerens ferier og afslapning har gjort en del af dette arbejde lettere, da pressen i 

agurketider har svært ved at finde stof til de slunkne avissider. F.eks. havnede jeres 

formand på forsiden af lokalavisen kun iført en kasket! Dette foranlediget af 

begivenheden ’Arbejd-nøgen-i-haven’-dag  lørdag, den 1. maj i år. 

Og den ledsagende artikel med endnu et foto af formanden i bar figur fik tildelt en hel 

side inde i avisen. 

Det er netop ved den slags lejligheder, at vi får mulighed for at fremføre vores 

visioner og på den måde udbrede naturismens værdier og foreningens holdninger til 

den undrende offentlighed. 

 

 

 



 

 

Opstandelsen over de to unge kvinder med blottede bryster på en altan viste sig også 

gavnlig for det visionære arbejde, idet episoden kastede flere indlæg og debatter af 

sig. F.eks. bragte DR-P1 en debat mellem tilhængere og modstandere af det nøgne 

look på altanen, og her var det meget sigende for situationen, at DR-journalisten 

havde haft meget svært ved at fremskaffe modstanderne til debatpanelet! 

Jeg ved det, fordi journalisten kontaktede mig forinden med råb om hjælp: ’Alle, jeg 

spø’r, bakker de to kvinder op; kan du ikke hjælpe med at finde bare to personer til 

udsendelsen, der er imod blottede kvindebryster’! Sød musik i et naturist-øre! 

 

Måske husker I også sagen fra Aabenraa, hvor Dansk Folkepartis medlem af byrådet, 

Jette Kristiansen, krævede, at vinterbaderne ved Sønderstrand skulle benytte badetøj, 

når de bevægede sig ud i vandet. Hun lod samtidigt forstå, at det ikke var for hendes 

egen skyld, men for alle de påklædte badendes skyld. Selv havde hun selvfølgelig 

intet imod synet af en nøgen vinterbader, og ifølge hende kunne folk for hendes skyld 

gå nøgne rundt i byen, om det skulle være. 

Vores egen Mette Duekilde kom med et godt indspark i den anledning, idet hun 

fremførte, at Jette Kristiansen åbenbart blev forarget pr. stedfortræder, hvilket var et 

godt udgangspunkt for et indlæg, som jeg forfattede og sendte til Jydske Vestkysten 

tilbage i marts måned. Også ved den lejlighed fik jeg mulighed for at lufte min 

kæphest om fordomme gående på sex og nøgenhed og selvfølgelig det helt urimelige 

i, at man skal være påklædt i vandet – en syg tanke! 

 

Strandguiden 

Sluttelig vil jeg på bestyrelsens vegne igen opfordre til, at I sender oplysninger om 

evt. nye naturiststrande eller ændringer i de eksisterende til Strandguidens 

administrationsfolk på strandguiden@naturister.dk. 

Som det blev meddelt i juli-nyhedsbrevet, flytter Strandguiden til en anden server 

med større sikkerhed og bedre muligheder for back-up. Den ’gamle’ server blev qua 

den utilstrækkelige sikkerhed udsat for en række enerverende hackerangreb, som vi 

med den nye server håber at slippe for i fremtiden. 

Folkene på Strandguiden går i gang med redigeringen nu her i efteråret og beder 

derfor om at få alle de nyeste informationer om nøgenbadestrande, I må ligge inde 

med, af interesse for andre badelystne naturister. 

 

Med udsigt til coronaens snarlige endeligt under danske himmelstrøg er det 

bestyrelsens forventning til efteråret og vinteren, at vi får gang i hjulene mht. 

nøgenarrangementer og de længe ventede besøg hos lokalforeningerne. 
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