
   
 

 

 

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 11. juni 2022 

 

Siden generalforsamlingen i september 2021 har bestyrelsen foruden det 

konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen afholdt 8 møder – 6 på 

Zoom og 2 fysiske. 

 

Bestyrelsens møder med lokalforeningerne 

Vi er næsten nået raden rundt. Umiddelbart efter denne generalforsamling holder 

bestyrelsen møde med lokalforeningerne Tysmosen FriluftsCenter og DN 

Frederiksberg Svømmehal. Herefter mangler vi blot at mødes med DN Sjælland. 

Sidstnævnte lokalforening håber vi på at kunne aflægge et besøg umiddelbart efter 

dennes generalforsamling den 9. juli. 

Møderne har været præget af optimisme hvad angår det fremtidige samarbejde, og 

landsbestyrelsen har modtaget mange forslag, bl.a. gående på forbedringer af 

hjemmesiden og kontingent-indbetalingssystemet. 

 

Samarbejdsaftaler 

Pr. 1. april i år har DN indgået en samarbejdsaftale med Rødhus Klit Camping, der på 

samme dato åbnede op for naturister. Rødhus Klit Camping ligger kun 12 km fra 

Tranum Klit Camping, så nu bliver det interessant at følge med i, hvilke fordele lidt 

sund konkurrence vil få for vores medlemmer. 

 

Friluftsrådet 

Vi kæmper stadig for at få øget opmærksomhed i Friluftsrådet bl.a. gennem gentagne 

anmodninger om at få flyttet nøgenbegrebet op i hierarkiet i deres publikationer, 

f.eks. ifm. oplysning om tilladelser og konfrontationer i naturen. 

Vi skylder dog Friluftsrådet en tak for, at de sagde ja til, at Danske Naturister må 

bruge deres logo på den netop udsendte pamflet om lovligheden af nøgenhed i det 

offentlige rum. 

  

Aktiviteter 

Coronaen begrænsede også i 2021 mulighederne for at afholde aktiviteter. Alligevel 

blev et par nye introduceret: 

 

• World Body Confidence Day i København og Aarhus (minigolf) 

• Nøgenyoga i Charlottenlund 

• Vestbad Wellness i Brøndby 

 

 

 

 



 

Informationsarbejdet 

De fleste har vel nu modtaget et eksemplar af Danske Naturisters Årsskrift – 2022. 

Temaet for i år er ’Badeliv’. Årsskriftet er – foruden til vores medlemmer – blevet 

uddelt til forskellige offentlige og private instanser i det omfang, som coronaen gav 

mulighed for. 

 

Nyhedsbrevet udsendes nu regelmæssigt og er i perioden september 2021 til juni 

2022 udkommet i alt 7 gange. 

På Facebook tiltrækker vi os også en vis opmærksomhed. Gruppen Danske Naturister 

får henved 1000 besøg om måneden, så mon ikke adskillige potentielle medlemmer 

ad den vej får svar på, hvad naturisme er for en størrelse, og hvilke fordele et 

medlemskab af vores forening kan give? 

 

Danske Naturister var repræsenteret på Naturmødet i Hirtshals, hvor omkring 150 

personer tog positivt imod informationer om naturismen. Når denne event nævnes i 

denne sammenhæng, skyldes det især ’kendis’-effekten, idet Anders Lund Madsen 

som ordstyrer ikke lagde skjul på, at han fandt emnet interessant og lovede at bakke 

vores budskaber op i offentligheden, hvis der på et senere tidspunkt skulle vise sig en 

mulighed for det. 

  

Strandguiden er oppe at køre igen, men en ajourføring af guiden er kun mulig, hvis 

medlemmerne selv gør en indsats ved at sende opdateringer om nøgenbadestrande ind 

til foreningen. 

 

Danske Naturister har søgt om og er nu blevet opført i Varemærkeregisteret, hvilket 

har til formål at forhindre andre organisationer i at benytte Danske Naturisters logo 

og navn. 

Vi har netop set et eksempel på virkningen af denne registrering, idet en forening ved 

navn ’Danske Naturister – Photo påkrævet’, der er aktiv på Facebook, nu har måttet 

ændre navnet på grund af vores monopol. 

 

Sluttelig skal vi da ikke undlade at nævne, at landsbestyrelsen netop har afsat 70.000 

kroner til markedsføringsformål. Vi håber, at dette anseelige beløb får sat gang i 

nogle givtige tiltag, der kan bringe naturismen og hvad Danske Naturister står for, til 

offentlighedens kendskab. 


