
 

Referat fra online-bestyrelsesmøde i DN Land, 

torsdag den 24. november 2022 fra klokken 19.00 til 22.00 
       

Til stede på Zoom: Torben Larsen, Anders Nielsen, Bjørn Michaelis (lidt senere), 

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 

Som udsendt 

 

3. Siden sidst 

Torben er beskæftiget med nyhedsbrevet for december og med årsskriftet for 

2023. Han henledte opmærksomheden på den engelske hjemmeside BN.org.uk, 

som efter hans mening giver en god introduktion til naturismen. Måske kan vi 

bruge ideen og gøre noget tilsvarende hos os. Torben har af BN fået lov til at 

bruge både opsætning og billeder, hvis dette skønnes nødvendigt. 

 

4. Status på økonomi og medlemstal (Bjørn) 

Kassebeholdningen viser stadig sorte tal på bundlinjen; dette på trods af en 

større gældsafdragelse til Frederiksberg. 

Medlemstallet siger 992 medlemmer, heraf 8 DUN. 

DN Nordjylland har nu 15 medlemmer plus et par stykker mere, som har ytret 

ønske om medlemskab. 

Den 17. februar sender Bjørn kontingenterne ud til lokalforeningerne, så det er 

vigtigt, at også DN Nordjylland til den tid har fået en bankkonto. 

Vi åbner op for muligheden for at kunne betale sit medlemskontingent med 

mobilepay. Det vil koste os 900 kr. i årligt abonnement plus 1 kr. pr. 

transaktion. Dette bør meddeles medlemmerne i nyhedsbrevet medio dec. 

 

5. Efter mødet i Them – hvordan kommer vi videre? 

Torben Laursen er med på et opfølgende møde med bestyrelsen, hvor især 

lokalforeningernes input skal under lup. Anders aftaler sted og tid for mødet 

med Torben Laursen. 



Michaels referat fra mødet i Them udsendes, så snart det er blevet godkendt af 

Torben Laursen. 

 

6. Rassol (Torben) 

Der er ikke indløbet nogen henvendelser fra medlemmer, som inden for de 

sidste 2 år har rejst med Rassol Travel. Dette blev der ellers opfordret til i 

nyhedsbrevet fra ultimo oktober. Opfordringen gentages i næste nyhedsbrev. 

Hvis dette heller ikke giver bonus, må vi konkludere, at Rassol slipper for at 

afregne provision med DN Land for tidligere rejser med DN medlemmer. 

Rassol har lovet at sikre sig viden om fremtidige rejsendes evt. medlemskab af 

Danske Naturister, så provision til DN kan udbetales som foreskrevet i 

samarbejdsaftalen. 

 

7. Nyt fra DN Nordjylland (Torben) 

Torben berettede om status på folkeoplysningsgodkendelsen. Ansøgningen er 

blevet godkendt af første instans i Aalborg Kommunes Fritidsafdeling og 

afventer nu den endelige godkendelse fra et dertil nedsat udvalg, der træder 

sammen den 13. december. 

 

8. Ny lokalforening: DN Nordsjælland (Torben) 

Ønsket om at få et gratis lejemål i Blovstrød Svømmehal har motiveret Lars 

Sørensen fra Allerød til at foreslå dannelsen af en lokalforening med hjemsted i 

Allerød Kommune. Han bliver selv formand for foreningen og har allerede 

samlet det nødvendige antal medlemmer til bestyrelsen. Herefter ses frem mod 

den stiftende generalforsamling. 

 

9. Nyt fra markedsføringsudvalget (Anders/Michael) 

Der arbejdes på teksten til den nye strandfolder. 

En snak om nye tiltag bragte os omkring campingmessen i Herning, en 

friluftsmesse og deltagelse i Roskilde Festival. 

Messen i Herning skønnes ikke relevant for DN, og ingen kender til 

eksistensen af en friluftsmesse. Fridolin vil spørge en bekendt om vores 

muligheder for at komme ind på Roskilde. 

Herefter en snak om flere af vores aktiviteter, hvis indhold ligger noget fjernt 

fra sol, skov og strand, altså naturen. Her tænkes specielt på nøgenbowling, 

museumsbesøg og indendørs fitness. Men som vi var enige om, skal 

foreningen kunne rumme bredt. Dette gav dog Fridolin anledning til at spørge, 

om vi netop pga. det bredtfavnende skulle overveje et nyt navn til foreningen. 

Torben Laursen har måske en mening om dette. 

 

 



10. Eventuelt 

Hvordan sikres, at vi altid får svaret på henvendelser udefra og med en rimelig 

kort svartid? Kan systemet sende en automatisk mail retur om, at henvendelsen 

er modtaget og vil blive besvaret snarest? 

Da dette har med kommunikation at gøre, skal behovet måske drøftes under 

mødet med Torben Laursen. 

 

Næste møde: søndag, den 15. januar 2023 kl. 19 - 22 


