
Referat af foreningsmøde i Danske Naturister den 12. november 2022 

Sted: Them Hallerne 

Tilstede: Ca. 25 personer. Repræsentanter fra Sjælland er forhindret pga. en lukket Storebæltsbro og 
tilsluttede sig derfor mødet stærkt forsinket. 

Torben Laursen (TL) startede med at byde velkommen og tale om ’logiske niveauer’. 

’Logiske niveauer’ er måder vi strukturer verden på. Der er 6 ’logiske niveauer’: 

1. Visioner (Hvad vil vi gerne opnå?) 
2. Identitet (Hvad vil vi gerne være kendte for?) 
3. Værdier  
4. Evner/kvalifikationer (Hvilke evner/kvalifikationer har vi behov for at opnå målet?) 
5. Adfærd (Hvad gør vi og hvordan gør vi det?) 
6. Omgivelserne (Hvad er det for omgivelser vi er/vil være i?) 

En længere forklaring omkring ’logiske niveauer’ er vedlagt. 

Efter den korte gennemgang spurgte TL forsamlingen om DN’s værdier, og forsamlingen bød ind med 
følgende værdier:  

 Rummelighed 
 Åbenhed 
 Fællesskab 
 Tillid 

Lidt provokatorisk spurgte TL om man kunne forestille sig en forening der ikke bygger på de nævnte 
værdier? 

[Herefter var der en kort præsentationsrundt, hvor de fremmødte kort præsenterede sig med navn og 
position/historik i Danske Naturister] 

Indlæg fra lokalforeningerne 

Lokalforeningerne var blevet opfordret til hver især at lave et lille oplæg om hvad der er det vigtigste for 
den enkelte lokalforening, set i forhold til landsforeningen. TL gjorde opmærksom på, at det var vigtigt at 
der var fokus på fremtiden, da fortiden kan ikke ændres, omend vi kan lære af den. Men det er fremtiden vi 
kan påvirke gennem vores handlinger/adfærd. 

Thomas Asferg (Tysmosen): Fortalte kort historien bag Tysmosen. Har en frivilliggruppe på ca. 60 frivillige, 
hvoraf ca. 35 deltog ved seneste arbejdsdag. 
Pladsen fungerer som ’legeplads’ for at afprøve nye tiltag. F.eks. er der ikke noget krav om nøgenhed, kun i 
poolen. Det opleves at mange smider mere og mere tøj under deres besøg, og det vurderes at ca. 25% af 
”tekstilerne” ender med at smide al tøjet.  
Der savnes en løbende kommunikation med landsforeningen. Lokalforeningen føler sig ikke rigtig set og 
hørt samt anerkendt for deres arbejde. 
Der savnes at landsforeningen er med til at sikre en bedre udnyttelse af pladsen. F.eks. ved at afholde 
landslejr på pladsen fremfor at landslejren afholdes et nyt sted hvert år.  



Uffe Lund (DN Fyn): Lokalforeningen har ikke haft mulighed for at mødes forud for foreningsmødet, da 
Nyborg Svømmehal er under ombygning. Der er håb om at svømning kan genopstartes efter nytår. 
Torben Larsen, formand i DN, sidder også i lokalbestyrelsen og der opleves dermed en god dialog med 
landsforeningen. 
Væsentlige punkter for lokalforeningen i forhold til landsforeningen er primært administrativ hjælp. 
Herunder at der stilles en hjemmeside til rådighed og varetagelse af medlemsadministrationen. Ønsker il 
fremtiden kunne være et økonomisystem og mere hjælp i forhold til pressehåndtering. 

Steen Andersen (DN Trekanten): Energikrisen har betydet koldere vand og ingen sauna i svømmehallen, 
hvilket har bevirket et noget lavere deltagerantal, nok ca. 2/3 lavere. 
Foreningen har kun aktiviteter i vinterhalvåret, men vil gerne kunne lave noget om sommeren. 

Kaj Henning (DN Østjylland): Man har prøvet at genoptage en gammel succes. Man er rykket tilbage til 
Gellerup Badet i stedet for Skanderborg Svømmebad. Desværre er saunaerne blevet lukket af kommunen 
pga. energikrisen, og man har derfor valgt midlertidigt at lukke ned. Foreløbigt frem til nytår. 

Henning Møller (DN MidtVest): God kommunikation med landsforeningen, men vi har også altid har haft en 
repræsentant i landsforeningen. 
Ligesom Tysmosen, så har vi også fri påklædning når vi tager rundt med mobilsaunaen. Opleves problemfrit 
og giver folk mulighed for lige at se det an. Mobilsaunaen er en kæmpe fordel, da den kan bruges i 
forbindelse med en del forskellige aktiviteter. Her under energikrisen oplever vi den også som et stort plus, 
da også vores svømmehal har slukket saunaerne, men så kan vi heldigvis stadig tilbyde sauna ved at 
medbringe mobilsaunaen. 
Vi bør i højere grad bruge medier og presse til at kommunikere vores budskaber, da det ofte giver en masse 
omtale og vores eksistens kommer derved til folks kendskab, hvilket er forudsætningen for at de opsøger 
os. 

Arne Kjeldsen (DN Nord): DN Nord har opsagt samarbejdsaftalen med Danske Naturister og samarbejdet 
ophører derfor pr. 31/12 2022. Dette sker efter at lokalforeningen har forsøgt at tage flere ting op med 
landsforeningen, som det ikke er lykkedes at komme igennem med, f.eks. omkring kontingent mv. 

Forslag til forbedringer:  

 Kommunikation til medlemmer og lokalforeninger skal ske i en god og ordentligt tone, bl.a. på mail 
og Facebook. 

 DN’s regnskab: Der er fejl i regnskabet. Opfølgende orientering omkring regnskabet, da det er 
ugennemskueligt. Det skal være noter til regnskabet.  

 Landsforeningen skal lave mere fyldestgørende referater. Der bør ikke være interne og eksterne 
referater. 

 Tysmosen er tys tys. DN Nord mener at væsentlige forhold omkring Tysmosen holdes mørkelagt. 
 Udarbejdelse af direktiv for hvad der ydes tilskud til fra aktivitetspuljen. 
 Samarbejdsaftalerne bør gennemgås med henblik på en opdatering. 
 Der ønskes en ny struktur med et repræsentantskab. 
 Ændring af vedtægterne således lokalforeningerne har møde- og taleret på landsforeningens 

generalforsamlinger og kan fremsætte forslag til behandling. 
 Udarbejdelse af oversigt over hvilke rabatter et medlemskab giver. 

Asger Jeppesen (DN Storkøbenhavn): DN Storkøbenhavn har haft problemer med svømmehallerne, hvorfor 
der i en periode ikke har været så megen aktivitet. Med landsforeningens hjælp er der dog kommet gang i 



bl.a. nøgenyoga og man er kommet gang med wellness i Vestbad. Sidstnævnte har dog haft problemer med 
at samle deltagere nok, men efter opfordring fra landsforeningen er lokalforeningen kommet på Facebook, 
hvilket lader til at have skaffet en del flere deltagere til det næstkommende arrangement i Vestbad. 

[Gruppearbejde ud fra temaet: Hvad vil vi i fællesskab gøre for naturismen i Danmark? Grupperne blev 
bedt om at finde punkter til det fremtidige arbejde.] 

Opsamling på gruppearbejdet 

 

Gruppe 1 

 Deltag på messer/markedspladser 
 Bearbejde idrætslærer: Fokus på fællesbad. Vinterbadning på skoleskemaet 
 Fri påklædning til arrangementer, lade folk se det an med tøj på. 
 Intern accept af at vi er naturister på forskellige måde, fx naturvandringer 
 Hent inspiration fra udlandet. 
 Man kan også være naturist uden for en forening. Åbne arrangementer med mulighed for 

deltagelse uden medlemskab af foreningen 
 Nogen skal gå forrest og lave aktiviteterne (Ildsjæle) 

Gruppe 2 

 Synlig og PR 
 Bredt spektre af aktiviteter, så vi kan ramme alle aldre og interesser 
 Engagere og aktivere medlemmerne i foreningsarbejdet 
 Natur og miljøbevidst profilering 
 Bevidsthed om at skabe en inkluderende kultur, klikker og indspisthed skal undgås 

Gruppe 3 

 Vigtigt at bestyrelserne fungerer godt sammen 
 PR / Markedsføring 
 Hører hvad de unge har af interesser 

Gruppe 4 

 Nudebook eller andet lignende forum 
 Redefinering – Er vi en aktivitetsforening eller en kropspolitisk forening? (Værdi-debat) 

Gruppe 5 

 Synlighed 
 Sammenhold, men plads til at lukke nye ind. 

Torben Laursens opsamling 

Synlighed er rigtig godt. Men hvad er det vi skal være synlige med? 



Frivillighed omkring nøgenhed. Kan det gøre barrieren for at afprøve naturismen lavere, hvis vi ikke har et 
krav om nøgenhed fra første sekund? At vi tillader beklædning mens man lige ser det an og samler sig mod 
til at smide tøjet? 

Tilbud til ikke-medlemmer. Er vores arrangementer åben for ikke-medlemmer, så medlemskab ikke er en 
barriere for at afprøve/deltage i vores arrangementer? 

 

Hvis man skal sikre at idéer skal blive til virkelighed, så skal man lave en tidslinje: 

 Hvem skal gøre det? 
 Hvordan skal det gøres? 
 Hvornår skal det gøres? 

Indlæg fra landsbestyrelsen 

Landsformand Torben Larsen erklærerede, at han ikke ville fremlægge landsbestyrelsens indlæg, da han 
ikke ville fremlægge foreningens planer mens en kommende konkurrerende forening (DN Nord der har 
opsagt samarbejdet) var til stede. 

Mødeleder Torben Laursen afsluttede herefter mødet, der sluttede af med en kort meditativ seance.   

Efter mødet var der et 2 timers wellness-arrangement for mødedeltagerne i Them Hallernes wellness-
afdeling. 


