
 

Referat fra online-bestyrelsesmøde i DN Land, 

mandag den 14. februar 2022 fra klokken 19.30 til 22.15 
       

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 Feddet Strand, 8a) om ø-turen 2023 og 12a) om Nudebook blev 

tilføjet dagsordenen. 

 

3. Siden sidst 

Intet at berette. 

 

3a)  Feddet Strand 

Faxe Kommune skrev om Feddet Strand under Badevandsprofiler i maj 

2016. Her gives ikke indtryk af, at området er privatejet. 

Torben skriver til Reedtz-Thott og forholder ham Faxe Kommunes 

udlægning. 

 

4. Status på økonomi og medlemstal (Bjørn) 

Foreningens økonomi er stadig sund, og vi har nu startet tilbagebetalingen af 

Frederiksberg-lånet. 

 

Medlemstallet ligger uforandret omkring de 1000. Nogle af vores medlemmer 

er i restance med betalingen af kontingentet for 2022. Bjørn sender en rykker 

ud. Sidste frist for indbetaling af kontingentet er den 1. april 2022. Herefter 

bliver evt. tilbageværende restanter slettet af medlemslisten. 

 

I forbindelse med udfyldelse af kørselsregnskab gør Bjørn opmærksom på, at 

statens takst pr. kørt kilometer nu er 1,98 kroner for 2022. 

  

5. Mødet med DN Nord den 20. februar 

Fridolin trækker sig fra deltagerlisten, da han ikke efter tidsplanen med 

svømning søndag aften kan nå at komme hjem på arbejde mandag morgen. 



Han erstattes af Anders. DN Lands repræsentanter på mødet i Nordjylland 

bliver herefter Torben, Bjørn, Michael og Anders. 

Arne Kjeldsen foreslår en udvidet dagsorden med 9 punkter i stedet for vores 

oprindelige 6. Vi har dog endnu et punkt til dagsorden: Campingpladsen i 

Aalborg. 

  

6. Hvad kom der ud af mødet med DN Fyn? (Torben) 

Mødet i Nyborg drejede sig hovedsageligt om det elektroniske medlemskort, 

som nogle (dog et fåtal) af lokalforeningens medlemmer har problemer med at 

håndtere. 

Bjørn tilbyder telefonisk hjælp, og Susanne lover at gøre de pågældende 

opmærksomme på tilbuddet. 

 

DN Fyn lover fremadrettet at sende deres bestyrelsesreferater til DN Land. 

  

7. DN Lands generalforsamling den 11. juni på Tysmosen 

Jette Gotsche kan ikke i år kandidere til dirigentrollen pga. et privat 

arrangement. Mette Duekilde har i stedet meldt sig under fanerne. 

 

Forslaget om nøgenyoga om formiddagen blev vel modtaget. Af hensyn til 

jyderne flyttes yogaen til kl. 11-12.30, og frokosten skubbes derfor til kl. 13-

14. Herpå følger generalforsamlingen, sat til 3 timer. 

 

DN Land viser sig fra sin gavmilde side og betaler foruden forplejningen under 

generalforsamlingen også honoraret til yogainstruktøren samt evt. sauna/gus. 

 

8. Ø-turen til Endelave – status? (Torben)  

Deltagergebyret bestemmes primært af udgiften til forplejning og kogekone. 

Torben udfærdiger et skrift til Poul Bækkelund, som administrerer kogekone-

udlejningen på øen (efter anbefaling af Charlotte Kissow/Louisenlund). 

Heri fremføres de opgaver, som vi forventer, at kogekonen skal tage sig af. 

Teksten sendes via Anders og Pernille til godkendelse/kommentering. Poul 

Bækkelund forventes herefter at melde en pris tilbage på leje af kogekonen. 

 

I indbydelsen til medlemmerne skal stå, at man opfordres til at medbringe 

petanquekugler og/eller andre ingredienser mhp. underholdning, hvis man 

f.eks. vælger at blive hjemme fra vandreturen om lørdagen. 

 

Der var enighed om, at det kunne være en god idé at varsko øens fastboere og 

tekstilturister om vores ophold på øen, og at dette passende kunne ske ved et 



indlæg i Endelavebladet, som omdeles gratis til alle huse og sommerhuse. 

Torben skriver noget tekst og finder et passende foto. 

 

8a)  Ø-turen 2023 (Michael) 

DN MidtVest vil byde ind på ø-turen 2023. Der foreligger endnu ikke 

forslag til steder. Vi bryder dermed traditionen med at skifte mellem 

landsdelene, for skulle denne følges, burde ø-turen 2023 selvsagt ligge øst 

for Storebælt. Men måske vil lokalforeninger øst for Storebælt byde ind 

på turen. Vi vil appellere til, at man tænker i nye steder.  

 

9. Fastholdelse af medlemmer. Begrundelser for udmeldelse – nytænkning? 

Der blev lavet en lille statistik over de begrundelser, som 24 medlemmer gav 

som årsag til udmeldelsen. 10 brugte medlemskabet for lidt, mente de, 6 havde 

et svigtende helbred, 2 gav coronaen skylden, 2 en dårlig økonomi og atter 2 

angav flytning og miljøskift som årsagen. De sidste 2 begrundede udmeldelsen 

med fraværet af hhv. Nudebook og INF-pas. 

Der var således tilsyneladende ingen grund til bekymring mht. foreningens 

udtalte mål og visioner; tværtimod gav et flertal af de 24 udmeldte udtryk for 

tilfredshed med foreningens arbejde. 

Vi drøftede forskellige tiltag mhp. promovering af naturismen, f.eks. blev 

Lagunen på Amager Strand nævnt som et oplagt sted at vise naturlig nøgenhed. 

Her vil Danske Naturisters banner kunne gøre god gavn. Dette ledte til en 

videre drøftelse af fordele og ulemper ved forskellige grader af ’provokation’. 

Emnet tages op på næste møde. 

 

10. Samarbejde med Sjællandsgadebadet (Asger) 

DN Storkøbenhavn har indgået en aftale med Sjællandsgadebadet om at leje 

Badet fra kl. 16-19 én lørdag om måneden, første gang den 19. marts ifm. 

lokalforeningens generalforsamling. 

Herefter den 2. april med adgang for alle (30 kr. for medlemmer af DN 

Storkøbenhavn, 50,- for ikke-medlemmer). Arrangementet den 2. april skal på 

vores hjemmeside og i nyhedsbrevet. Asger sender info til begge steder. 

 

Dato for mødet mellem DN Land og DN Storkøbenhavn er endnu ikke på 

plads, men det blev besluttet, at Peter og Fridolin deltager i stedet for Anders 

og Michael. 

 

11. Frederiksværk Camping? (Peter) 

Denne campingplads er ikke længere interessant for naturister, da sønnen har 

overtaget pladsen og denne, altså sønnen, er ikke forhippet på at have nøgne 

mennesker som gæster        



 

12. Facebook suppleret af Instagram? (Pernille/Anders) 

Man kan ikke lægge mange billeder op på Instagram, før man opfattes som en 

robot! Kun Facebook dur, hvis vi altså lige ser bort fra billede-censuren. 

Facebook blev for øvrigt nævnt som en mulighed for afholdelse af stor-skala 

online-møder. 

 

12a) Nudebook (Anders/Michael) 

Da det ikke har været muligt at samle et hold af frivillige med de rette 

kompetencer, skrinlægges projektet med at få Nudebook op at køre igen. 

 

13. Eventuelt  

’Kan Facebook erstatte Nudebook?’ bliver et punkt til næste møde. 

 

  

 

Næste møde blev fastsat til mandag, den 21. marts 2022 fra kl. 19.00 til senest 22.00. 

 


