
 

 

Referat fra online-bestyrelsesmøde i DN Land, 

mandag den 10. januar 2022 fra klokken 19.30 til 21.45 
       

Til stede på Zoom: Torben Larsen, Anders Nielsen, Bjørn Michaelis, Michael 

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

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer blev Fridolin, referent Torben 

 

2. Fastlæggelse af endelig dagsorden 

Punkt 3a) om Sociale medier blev tilføjet dagsordenen. 

 

3. Siden sidst 

En undersøgelse blandt nuværende og tidligere deltagere i nøgenbowling 

kundgjorde, at denne herlige sport bør fortsætte, dog først til efteråret 2022 og 

til lavere deltagergebyr om muligt. 

Mødet mellem Peter og Frederiksværk Camping er blevet skubbet til søndag 

den 16. januar. I den forbindelse forventes DN at blive inviteret på sightseeing 

mhp. en mulig senere samarbejdsaftale. 

 

3a) Sociale medier 

Michael har modtaget en forespørgsel fra Peder (DN Trekanten), om ikke 

DN skal benytte sig af Instagram som supplement til Facebook, da de 

unge hyppigst frekventerer dette medie. Pernille/Anders spørger ind til 

forslaget. 

 

4. Status på økonomi og medlemstal (Bjørn) 

Økonomien er stadig sund med plads til træk på aktivitetspuljen! 

Medlemstallet holdes nogenlunde stabilt omkring 1000 medlemmer på trods af 

coronaens hærgen. 

 

5. Samarbejdsaftalen med Solbakken 

Denne blev vedtaget som fremlagt. Som DN’s ’ansvarlige’ for sjællandske 

naturistcampingpladser bedes Bjørn herefter præsentere Jan Sørensen for 

aftalen. 

 



6. Hvad kom der ud af mødet med DN Trekanten? 

Der blev ikke taget et egentligt referat fra mødet, men blot notater til 6 emner, 

som blev drøftet. Anders foreslog, at når besøgsrunden en gang var 

tilendebragt, skulle vi samle alle notaterne fra disse møder sammen, finde 

’fællesmængden’ og præsentere denne for lokalforeningerne på det 

obligatoriske lokalforeningsmøde, hvor alle bør være samlet. 

 

7. Forberedelse af mødet med DN MidtVest 

Som udgangspunkt ønsker DN Lands mødedeltagere at følge den skitse til 

dagsorden, som tidligere blev udsendt til lokalforeningerne. Der vil især blive 

lagt vægt på punkterne Samarbejdsaftalen og Ønsker om det fremtidige 

samarbejde. 

 

8. Ø-turen til Endelave – arrangør?  

DN Østjylland har endnu ikke svaret, angiveligt fordi deres bestyrelsesmøde 

blev udskudt en uges tid. 

 

9. Eventuelt 

Det elektroniske medlemskort: DN Fyn har i sit referat fra deres bestyrelses-

møde den 8. december påpeget visse problemer med kortet. Dette vil blive 

taget op på DN Lands møde med DN Fyn den 5. februar og indgå som et punkt 

på næste møde i landsbestyrelsen. 

 

Asger oplyste, at DN Storkøbenhavn holder bestyrelsesmøde den 27. januar, 

hvor blandt andet mulige datoer for mødet med DN Land vil blive drøftet. 

 

 

 

 

Næste møde blev fastsat til mandag, den 14. februar 2022 fra klokken 19.30. 

 


