
 

 

Referat fra online-bestyrelsesmøde i DN Land, 

mandag den 16. maj 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 

Den udsendte dagsorden forblev uændret 

 

3. Siden sidst 

Torben kunne berette, at vores ansøgning om deltagelse i projekt Kulturhavn 

Open Call blev afvist. Det samme gjorde vores ønske til Naturstyrelsen om 

opsætning af nøgenfærdsel-piktogrammer ved indgange til statsskove. 

 

4. Status på økonomi og medlemstal (Bjørn) 

Foreningens kassebeholdning viser stadig sorte tal på bundlinjen, og vi er 

omkring 950 medlemmer i foreningen, heraf heldigvis ingen i restance! 

 

Muligheder for konstruktiv anvendelse af kassebeholdningen blev drøftet. 

Konklusionen blev, at foreningen afsætter 75.000 kroner til markeds-

føringsformål. Et markedsføringsudvalg bestående af Anders og Michael skal 

brainstorme på ideer (bus- og biografreklamer blev nævnt). 

  

5. Ø-turen – status? 

Da Bjørn og Henriette kommer til Endelave allerede om onsdagen, får de 

opgaven med at opsætte sedler på dørene, så deltagerne får de værelser, som de 

er blevet tildelt efter fordelingslisten. Bjørn og Henriette går den planlagte tur 

inden lørdag, så der i det mindste er to, der kender ruten på forhånd! 

Bjørn kontakter Charlotte Kissow med spørgsmål om muligheden for strøm til 

campingvogne. 

Torben ansøger om alkoholbevilling hos politiet i Horsens. 

Kan vi lokke en journalist med til Endelave? Torben og Asger undersøger. 



Anders kontakter Horsens Folkeblad og Hedensted Avis mhp. offentliggørelse 

af ’Hop i havet’- projektet søndag, den 26. juni om formiddagen. 

 

6. Ø-turen 2023 – status? (Michael) 

Den påtænkte spejderlejr er desværre udlejet, og de fundne alternativer har for 

mange senge/køjer i værelserne. Michael leder videre. 

 

7. DN Lands generalforsamling på Tysmosen den 11. juni 

Der sendes 2 beslutningsforslag ud med indkaldelsen: Det fra Arne Kjeldsen 

og det om vedtægtsændringen (§3) fra bestyrelsen. 

Ansøgningsskemaet om Aktivitetspuljen udsendes ligeledes, og Fridolin 

gennemgår skemaet på GF med udgangspunkt i Peters ansøgning om tilskud til 

nøgenyoga. 

Bjørn tester vores partytelte, så de evt. kan anvendes under GF hvis dårligt 

vejr. 

Bestyrelsen får en travl eftermiddag den 11. juni. Efter GF og det 

konstituerende møde holder vi møde med de to lokalforeninger, Tysmosen 

FriluftsCenter og Frederiksberg Svømmehal. 

 

8. Arnes forslag om strukturændring  

Bestyrelsen er utryg ved repræsentantskabsmodellen. Det er i bestyrelsens øjne 

en udemokratisk foreteelse, hvor ingen menige medlemmer kan komme til 

orde. Den manglende bredde i beslutningsprocessen vil koncentrere magten på 

ganske få personer, hvis antal meget vel kan blive endnu mindre som følge af 

for få fremmødte fra lokalforeningerne til repræsentantskabsmøderne. 

 

9. Medlemspleje igen, igen 

Asger vil ansøge om midler til gennemførelse af projektet Haaning Collection 

– et projekt, der søger at kombinere vores livsstil med interessen for biler. 

 

10. Gruppen ’Danske Naturister – Foto påkrævet’ på Facebook 

Gruppen har skiftet navn! (Anders) 

 

11. Hedensted-pigerne 

Anders tager kontakt til Hedensted Skole for at finde ud af, hvad der kom ud af 

pigernes spørgeundersøgelse på Facebook om naturisme. 

 

12. Mødet hos DN Storkøbenhavn den 22. maj (Asger) 

Torben, Bjørn, Fridolin og Peter deltager 

Som udgangspunkt anvendes samme dagsorden som ved tidligere møder. 

Torben sender forslag til dagsorden til Asger. 



Samarbejdsaftalen vil i hovedtræk være identisk med standardudgaven. Torben 

sender et forslag til en samarbejdsaftale til bestyrelsen i DN Storkøbenhavn. 

Bendt Mollerup fra DN Storkøbenhavn har indvilget i at være 

landsbestyrelsens kandidat til dirigentrollen ved den kommende GF i 

Tysmosen. Han skal klædes godt på til opgaven! 

 

13. Eventuelt  

Bestyrelsen siger ok til at dække hotel og rejseudgifter ifm. Torbens deltagelse 

i Naturmødet 2022 i Hirtshals. 

Vi blev enige om at mødes på Tysmosen den 11. juni kl. 8.30, altså i god tid 

inden yoga og GF. 


