
 

Referat fra online-bestyrelsesmøde i DN Land, 

mandag den 21. marts 2022 fra klokken 19.00 til 22.00 
       

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 

Ingen ændringer ift. udsendte 

 

3. Siden sidst 

DN Trekanten holdt en god generalforsamling. Bestyrelsen er nu 

velfungerende og har fået Annie Petersen ind som kasserer. 

To piger fra Hedensted har lavet et spørgeskema på Facebook om naturisme. 

Vi får del i resultatet fra spørgeundersøgelsen. 

 

4. Status på økonomi og medlemstal (Bjørn) 

Foreningens kassebeholdning viser stadig sorte tal på bundlinjen. 

Medlemstallet svinger uændret omkring 1000. 

Vi vil fortsat opfordre til, at lokalforeningerne ansøger om del i 

Aktivitetspuljen. Forslag om at vise, hvordan dette gøres på den kommende 

generalforsamling. 

 

5. Hvad kom der ud af mødet med DN Nord? (Torben) 

Vi fik ikke drøftet Torbens notater fra mødet, blot enkelte inputs fra DN Nords 

bestyrelse omkring ting, der burde rettes på vores hjemmeside. 

 

6. Ø-turen til Endelave – status? 

Det blev besluttet at tage torsdagen med, så ankomsten kan blive fordelt over 

to dage. Dette pga. risikoen for en flaskehals ifm. færgeoverfarten. 

Torsdag sørger man selv for mad og fredag indtil aften. 

Folk kan ved selvsyn se værelsernes standarder, hvis de følger linket i 

Nyhedsbrevet. 

Prisen bliver 600 kr. pr. deltager. 



Et par rettelser til indbydelsen: Info om lørdagens program foregår ikke i teltet, 

men i fællessalen. Der skal tilføjes en afkrydsningsrubrik med vegetarmad. 

Folk må tage egne drikkevarer med. En opfordring til at parkere bilen i 

Snaptun eller køre sammen. 

  

7. Ø-turen 2023 (Michael) 

Vi ønsker nye steder. Venø blev nævnt som en mulighed. 

Det er efterhånden blevet klart for os, at flere lokalforeninger ikke har 

ressourcer til at stå for ø-ture fremadrettet, så DN Land hænger nok på opgaven 

også fremover, men derfor kan vi godt sætte arrangørrollen i udbud alligevel. 

 

8. DN Lands generalforsamling den 11. juni på Tysmosen  

Detaljer omkring arrangementet blev gennemgået. Nyhedsbrevet, der udsendes 

i slutningen af maj, vil indeholde indkaldelsen med dagsorden vedhæftet de 

foreskrevne dokumenter samt praktiske oplysninger. 

 

9. Promovering af naturismen. ’Lagunen’ eller dialogkaffe? 

Der mangler lettilgængelig info om, hvad naturisme er for en størrelse. De to 

piger fra Hedensted fandt vores hjemmeside kompliceret at manøvrere rundt i. 

Cap D’agde er et problem, da stedet ikke repræsenterer den ’rene’ naturisme, 

men kendes af 9 ud af 10 adspurgte. Dette indebærer en alvorlig risiko for, at 

naturismens værdier bliver misforstået. 

Ideer til oplysningstiltag, der skal modvirke vildfarelser, sættes på som et 

punkt på næste møde. 

   

10. Zoom-møder med vores medlemmer? 

Til Torbens fortrydelse blev der intet besluttet om denne idé, og nu står 

sommeren for døren, så måske må initiativet gå i standby til efteråret. 

Der kom i øvrigt kun et enkelt svar fra medlemmerne på forespørgslen, om 

man fandt Zoom-aktiviteter med medlemsdeltagelse interessant og ønskeligt. 

Vedkommende medlem var til gengæld overmåde positiv over for tanken. Vi 

nåede frem til, at den beskedne svarrate måske skyldtes, at forespørgslen ikke 

blev lanceret på Facebook, hvor alle har en mening om alting! 

Torbens optræden på Life-scenen den 21. maj med Anders Lund Madsen blev 

drøftet. Der var enighed om, at Torben skulle forhøre sig hos arrangøren om 

muligheden for at filme seancen ud fra ønsket om senere at kunne udnytte 

kendis-effekten til promovering af naturismen. 

  

11. Erfaring fra Sjællandsgadebadet den 19. marts (Asger) 

17 mødte op til arrangementet. Der blev valgt en ekstra ind i bestyrelsen. 

Husk at gøre opmærksom på arrangementet den 2. april. 



 

12. Kan Facebook erstatte Nudebook? (Anders/Michael) 

Det korte svar er Nej, og årsagen er naturligvis Facebooks censurering. 

 

13. Rødhus Klit Camping (Pernille)  

Der mangler toilet/bad i naturistområdet samt køkkenfaciliteter. Bliver det en 

succes i indeværende år, kan stedet måske overtales til at skaffe disse 

fornødenheder til sæsonen 2023. Michael fortsætter dialogen med Lisbet mhp. 

en samarbejdsaftale og beder Torben om at få tilsendt aftalen med Tranum Klit 

Camping som forlæg. 

 

14. Eventuelt 

Næste møde: Mandag den 25. april kl. 19.00 til senest 22.00. 


