
 

 

 

Referat fra online-bestyrelsesmøde i DN Land, 

mandag den 15. august 2022 fra klokken 19.00 til 22.00 
       

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

Hedegaard, Fridolin Okkels (fra kl. 20.30), Pernille Nielsen og Asger Jeppesen. 

 

Afbud fra Peter Flindt-Hansen 

 

 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Referent Torben, ingen ordstyrer blev valgt 

 

2. Fastlæggelse af endelig dagsorden 

Den udsendte dagsorden forblev uændret 

 

3. Siden sidst 

Annie fra Børkop arbejder på et arrangement i Them-hallerne i stil med 

Bjerringbro. 

Michael havde været på Rødhus Klit Camping og kunne berette, at kun ca. 1/3 

af hele campingpladsen var belagt. Der ligger også naturister uden for naturist-

området, der desværre ikke har haft mange besøgende. De overvejer at udvide 

naturistområdet fra 7 til 30-40 enheder og med toilet og bad, hvilket vil give 

bedre muligheder for et socialt fællesskab. 

En forespørgsel fra Anders sandsynliggør, at DN næste år kan afholde sin 

generalforsamling på Lillebælt. Frank udbeder sig en dato asap. Lillebælt 

lægger hus til og servicerer os. Deres velvilje er et signal om, at man gerne vil 

arbejde sammen og hjælpe hinanden. 

Michael har sendt info om nøgen-minigolf i Aarhus til Henk i DN Østjylland i 

håb om, at lokalforeningen vil sende en repræsentant for foreningen. 

 

4. Status på økonomi og medlemstal (Bjørn) 

Foreningens økonomi er sund, og vi er i skrivende stund 968 medlemmer, 

heraf ingen i restance! Det er 21 flere end ved sidste optælling i maj. 

 

 



5. Revision af foreningens Forretningsorden 

Sidste linje på side 1: ’Dropbox’ ændres til ’Online arkiv’ 

Sidste side, øverst: Teksten ændres til: 

’Midler til aktiviteter tages fra en aktivitetspulje, der kan søges af alle. Ét af 

bestyrelsen nedsat bevillingsudvalg vurderer de indkomne ansøgninger. 

Overstiger ansøgningen kr. 5.000,-, inddrages hele bestyrelsen i vurderingen. 

Det påhviler bevillingsudvalget at meddele ansøger resultatet af vurderingen. 

Det tilstræbes, at ansøger får svar senest 14 dage efter, at ansøgningen er 

modtaget. 

Bestyrelsen kan udmelde budgetter til enkeltområder, og så længe budgettet 

holdes, skal udgifterne blot forelægges kassereren og ikke hele bestyrelsen.’ 

 

6. Opsamling på møderne med lokalforeningerne mhp. planlægning af 

foreningsmødet i efteråret 

Det blev besluttet at gøre dette til et hovedpunkt på et fysisk bestyrelsesmøde i 

september. Torben udsender et resumé af lokalforeningsmøderne i god tid 

inden bestyrelsesmødet. Michael udsender en opfordring til lokalforeningerne 

om at komme med input næste gang, der udsendes et mødereferat til dem. 

Vi mangler at besøge DN Sjælland i vores besøgsrunde med lokalforeningerne. 

Torben kontakter den nyvalgte formand for DN Sjælland, Bjarne Mejer, mhp. 

at få aftalt datoen for dette møde. 

 

7. Hedenstedpigerne? (Anders) 

De to førhen så imødekommende piger fra Hedensted Skole er nu som sunket i 

jorden. Sagen betragtes som afsluttet. 

 

8. Dialogkaffe (Torben) 

Torben berettede om arbejdet med at få tilladelserne i hus hos Københavns 

Kommune og Københavns Politi. Kommunen havde ingen indvendinger, når 

blot vi ikke brød med vejlovens §80 om fremkommelighed på stierne i parken. 

Politiet ville først overveje en tilladelse, når og hvis kommunen sagde ja til 

projektet, hvilket forekommer underligt al den stund, at 

Ordensbekendtgørelsen er et selvstændigt regelsæt uafhængig af andre 

instanser. 

Den første del af ’Dialogkaffe’-projektet blev afholdt den 19. juli i 

Fælledparken med 4 deltagere. 2. del forventes afholdt i Søndermarken senere i 

august. 

En samlet beskrivelse af projektets resultater vil komme i Nyhedsbrevet og på 

foreningens hjemmeside.  

 

 



9. Nyt fra markedsføringsudvalget (Anders/Michael) 

Vedr. strandfolderen: Masteren til det første optryk er pist-væk, så nu skal der 

tages billeder til en ny folder. Modellerne har meldt sig, inkl. en familie med 

børn, så nu er det bare at få taget billederne. Fotograferingen er lagt i hænderne 

på kunstfotograf Esben Fog fra Odense. Strandfolderens tekst rettes til i 

efteråret. 

Det overvejes at markedsføre Danske Naturister på Facebook mod betaling, så 

vores budskab kommer ud til alle Facebook-brugere som en pop-up reklame. 

Busreklamer og biografreklamer skønnes for dyre ift. udbyttet. 

Pernille og Anders var med i den reklamefilm, hvortil der blev søgt naturister 

på DN’s hjemmeside, og den har vi fået lov til at vise på hjemmesiden som tak. 

Fridolin slog til lyd for naturist-foldere med anstændigt blikfang, som evt. kan 

lægges på biblioteker og andre steder, hvor folk færdes. 

 

10. Politik for bestyrelsens honorering af egne transportudgifter, f.eks. ifm. ø-ture 

(Bjørn) 

Efter en del debat blev følgende besluttet: 

Fuld honorering efter statens kilometertakst og fuld refusion af bro- og 

færgeafgifter gives til den person, som efter aftale med landsbestyrelsen kører 

mobilsauna, vildmarksbad eller gods på trailer til eller fra Danske Naturisters 

arrangementer. 

Tilsvarende gives halv honorering efter statens kilometertakst, men fuld 

refusion af bro- og færgeafgifter til den person, som efter aftale med 

landsbestyrelsen henter eller bringer varer i egen bil til eller fra Danske 

Naturisters arrangementer. 

 

Ovenstående lidt stive formulering påtænkes indsat i foreningens 

Forretningsorden under punkt 5: Økonomi og regnskaber. 

 

Anders: For fremtiden bør indkøb til foreningens arrangementer gå over 

foreningens regnskab i stedet for som tidligere over private konti.  

 

11. Rassol Travel (Anders) 

Ifølge pålidelig kilde har flere af vores medlemmer denne sommer booket 

rejser og overnatninger hos rejsebureauet Rassol Travel. Danske Naturister har 

en samarbejdsaftale med bureauet, hvoraf det fremgår, at RT skal betale en 

provision til DN pr. booking foretaget af DN-medlemmer. 

Dette er imidlertid endnu ikke sket, og så vidt vides heller ikke tidligere år. 

Torben kontakter RT i et forsøg på at rede trådene ud. 

  

 



12. Ansøgning fra DN MidtVest om en tipi til saunavognen (Pernille) 

Michael gjorde rede for behovet. 

Da den forventede udgift til teltet løber op i 8 til 9.000 kr., skal hele 

bestyrelsen inddrages i bevillingsprocessen. 

Ansøgningen blev godkendt, og beløbet trækkes fra Aktivitetspuljen. 

 

13. Eventuelt 

Sender DN Østjylland en repræsentant for foreningen til minigolfen i Aarhus 

(se punkt 3, Siden sidst), sender Michael besked herom til Torben, som sender 

et bundt årsskrifter til vedkommende i reklameøjemed. 

 

Torbens mikroeventyr i Bidstrup skov hører ikke hjemme i Nyhedsbrevet, men 

på foreningens hjemmeside. 

 

En opfordring til Asger om snarest at søge underskudsgaranti hos bestyrelsen 

for Haaning Collection projektet blev givet. Indtægten fra deltagerne beløber 

sig til 2.800 kroner (12 medlemmer og 4 ikke-medlemmer), hvilket giver et 

underskud på 6.000 kroner! 

 

Dato for næste møde: Lørdag, den 17. september fra klokken 11 til 17. 

Mødet er en fysisk sammenkomst hos Torben. 


