
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i DN Land, lørdag den 17. september 

2022 fra klokken 11 til 17 hos Torben i Sorø 
       

Til stede: Torben Larsen, Anders Nielsen, Bjørn Michaelis, Michael Hedegaard, 

Fridolin Okkels, Asger Jeppesen og Peter Flindt-Hansen 

 

Afbud fra Pernille Nielsen 

 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Referent Torben, ordstyrer Fridolin 

 

2. Fastlæggelse af endelig dagsorden 

Punkt 3a, statusopdatering fra Pr-udvalget tilføjet 

 

3. Siden sidst 

Arrangementet på bilmuseet Haaning Collection den 25. august med nøgne 

besøgende gav en del røre i andedammen. Det noget aparte museumsbesøg 

gjorde både Radio4, Radio 24/7 og Go’ morgen Danmark interesseret i at få et 

interview om begivenheden. Dette blev imødekommet. 

Torben berettede om et nyt foto-projekt på Willumsens Museum i 

Frederikssund. Hvis tilladelsen gives, kommer projektet meget til at ligne dét, 

som vi gennemførte på Rudolph Tegners Museum i 2018. 

Anders har fået kontakt til en dame ansat i Mærsk, der mener at kunne hjælpe 

os med nye ideer til markedsføring af vores forening. 

Asger henledte opmærksomheden på en ’krops-bog’ fra Sex & Samfund.  

 

3a Statusopdatering fra Pr-udvalget 

Billederne til Strandfolderen er nu i hus. Opgaven herfra er at få teksten 

tilrettet og oversat til engelsk og tysk. Måske kan vi i vores mangfoldige 

medlemsskare finde et par stykker, der vil hjælpe med oversættelsen. 

Folderen forventes klar til foråret 2023. 

Vi skal opfordre lokalforeningerne til at sende oplysninger om nye aktiviteter 

til landsforeningens hjemmeside – også for variationens skyld! 

Projektet med pop-up reklamer for DN på Facebook er i sin indledende fase. 

 

 



4. Status på økonomi og medlemstal (Bjørn) 

Foreningens kassebeholdning udviser heldigvis stadig sorte tal på bundlinjen! 

Vi er dags dato 971 medlemmer, heraf ingen i restance! Det er 3 flere end ved 

sidste optælling i august. 

 

5. Situationen i DN Nord 

Michael udformer et forslag til en henvendelse til alle DN Nords medlemmer, 

hvori konsekvenserne ved et evt. brud med landsforeningen oplistes.  

 

6. Rassol (Torben) 

Rejsebureauet er ikke kommet tilbage på gentagne henvendelser om 

samarbejdet med Danske Naturister. Direktøren, Helen Rasmussen, som den 

25. august 2020 underskrev samarbejdsaftalen, er ikke længere i firmaet. 

Det blev besluttet, at Torben skriver en mail til Rassol Travel, hvori der gives 

en frist på 8 dage, inden for hvilken periode firmaet skal henvende sig. 

Overskrides fristen, anses samarbejdet for ophørt. 

 

7. Mødet med DN Sjælland (den 23. oktober i Herfølge er foreslået) 

I mødet med DN Sjælland deltager fra DN Land Anders og Pernille foruden 

den faste stab, Torben og Bjørn. 

Torben udfærdiger et forslag til en dagsorden. 

 

8. Lokalforeningsmødet den 12. november i Them-hallen 

Anders har fået overtalt Torben Laursen til at styre løjerne i kraft af sin 

erfaring med coach-rollen inden for erhvervslivet. Torben Laursen udfærdiger 

et forslag til dagsorden og program. 

For at øge sandsynligheden for fremmøde tilbyder vi i indkaldelsen et tilskud 

på 150 kr. til alle fremmødte bestyrelsesmedlemmer samt refusion af evt. 

broafgift. Tilskuddet gives til de pågældende lokalforeninger. 

 

9. Eventuelt 

Artikler kan godt gemmes i Google-drev, hvis de er i pdf-format. 

 

En opfordring til Asger: Få nu skaffet DN Storkøbenhavn en folkeoplysnings-

godkendelse, så lokalforeningen kan få gratis leje af svømmehallen. 

 

Fridolin arbejder på at få arrangeret nøgen-fitness i ’Maskinrummet’ på 

Idrætsfabrikken beliggende i København på Valdemarsgade. Det koster 300 kr. 

i timen for leje af lokalet. 

 

Dato for næste (Zoom-)møde: Mandag, den 24. oktober klokken 19 – 22. 


