
 

 

Referat fra online-bestyrelsesmøde i DN Land, 

mandag den 24. oktober 2022 fra klokken 19.00 til 22.00 
       

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

Hedegaard, Fridolin Okkels, Pernille Nielsen (delvis), Asger Jeppesen og Peter 

Flindt-Hansen 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer blev Fridolin, referent Torben 

 

2. Fastlæggelse af endelig dagsorden 

Punkt 5a om DN Nord blev tilføjet. 

 

3. Siden sidst 

Ikke noget til dette punkt. 

 

4. Status på økonomi og medlemstal (Bjørn) 

Trods tidernes ugunst holder vi stadig skindet på næsen økonomisk. 

Vi er dags dato 982 medlemmer, heraf 8 DUN, dvs. 8 medlemmer under 30 år. 

I det kommende nyhedsbrev (ultimo oktober) opfordrer vi medlemmer om 

inden den 5. november at meddele Bjørn et eventuelt nyvalg af lokalforening. 

Dette med tanke på oprettelsen af den nye lokalforening i det nordjyske. 

Deadline den 5. november skyldes, at Bjørn skal generere en betalingsfil for 

alle medlemmer og sende til Nets, før denne kan sende faktura ud. 

Bjørn har haft problemer med sin pc; bestyrelsen opfordrer ham til at købe en 

ny, denne gang i en god kvalitet. Anders vejleder med købet. 

  

5. Resultat af Aalborg-mødet den 23/10 (stiftende GF) (Torben) 

Der er oprettet en ny lokalforening i det nordjyske til erstatning for DN Nord. 

På den stiftende GF blev der nedsat en 5-mands stor bestyrelse med formand 

og kasserer. Førsteprioriteten efter konstitueringen var at få indfriet de krav, 

som Aalborg Kommune stiller mhp. at få foreningen folkeoplysningsgodkendt, 

dvs. kunne præsentere kommunen for et underskrevet referat fra mødet samt et 

sæt underskrevne vedtægter. 



Michael vil se på at få skaffet den nystiftede forening en hjemmeside og en 

Facebookgruppe. Anders vil på baggrund af en tilsendt bestyrelsesliste oprette 

en mailadresse, så hele bestyrelsen kan tilgås med én adresse. 

Hvilken svømmehal, der skal satses på, står ikke helt klart, men der arbejdes 

med flere muligheder. 

 

6. Resultat af mødet med DN Sjælland den 23/10 (Anders) 

Det blev et godt møde med præcisering af forskellige forhold, bl.a. at man ikke 

kan være medlem af en lokalforening uden også at være medlem af DN Land. 

Dette bør måske stå tydeligere i vores vedtægter. 

Formålet med en lokalforening blev også berørt, nemlig at få muligheden for at 

få svømmetider i kommunen samt arbejde for naturismen i lokalområdet. 

 

7. Planlægning af mødet med lokalforeningerne den 12/11, herunder DN Lands 

oplæg (punkt 3 kl. 14.15) 

Der er nu ved at være styr på det praktiske, og indkaldelsen er sendt ud til alle 

lokalforeningernes bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter. 

Torben Laursen, mangeårigt medlem af DN og erhvervs-coach, har skruet 

programmet for mødet sammen og får rollen som mødeleder. 

Med tabet af DN Nord får dette møde en særlig betydning, idet vi nu er tvunget 

til at forholde os til de problemer mellem os, som vi vel godt kendte, men ikke 

lykkedes med at få løst: den manglende kommunikation og manglen på 

fællesskabsfølelse. 

Torben (Larsen) rundkaster et forslag til ’Oplæg fra DN Land’ og skriver til 

Søren Kristensen om ’reglen’ for refusion af færgebilletten. 

 

8. Dato og tid for GF 2023 (Anders) 

Formanden for ’Lillebælt Naturistcamping’ (DNU), Frank Pedersen og Anders 

har snakket om, at DN kunne afholde sin GF 2023 på campingpladsen. Her vil 

man sørge for frokost og kaffebrygning. Det har vi sagt OK til og vedtaget 

datoen, lørdag den 17. juni. Anders meddeler Frank datoen. 

 

9. Nyt fra markedsføringsudvalget (Anders/Michael) 

Man har valgt at udskyde Facebook-kampagnen til foråret, da lukkede saunaer 

i vintermånederne ikke gør svømmetilbuddene attraktive med risiko for, at folk 

bliver væk og måske ikke vender tilbage. Kampagnen sættes derfor først i 

gang, når saunaerne genåbnes. 

 

10. Eventuelt 

 

Næste møde: torsdag, den 24. november 2022 


