Danske Naturister
i Frederiksberg Svømmehal
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Referat af bestyrelsesmøde den 12. januar 2019
på Den Blå Hund.
Deltagere: Helle Kristensen, Marianne Juhler, Helge Bøgegaard, Søren Kristensen og
Laila Qvant
Indledningsvis blev det talt om at det var godt vi endelig fik tid til et fysisk møde, da
dette havde været savnet.
1. Afvikling af SaunaGus
Umiddelbart er saunagus vores eneste problembarn, dette på grund af kapacitet, så vi
drøftede hvad kan og skal vi fremover gå efter: skal det være 3 gus som i dag, så vil der
dog være kortere tid til andre gæster, som bare ønsker saunavarmen, 2 gus som
tidligere, eller blot 1 gus, vi blev jo i sin tid ikke oprettet som gus aktivitet, men som en
svømmeaktivitet, derfor kun ingen gus jo også være en mulighed.
Vi ved dog også at en del af vores gæster udelukkende kommer for at benytte saunaen,
og dermed for at opnå gus, vil vi miste dem, hvis vi laver drastiske ændringer?
Noget skal dog gøres: skal man kunne tilkøbe sig (i indgangen) en gus plads og dermed
også sikre sig en plads til den ønskede tid (så længe der er pladser, først til mølle) eller
hvordan? Feks. 20,- til 25,-. max 20 pladser pr. gus
Der har været pisket en negativ stemning op omkring saunaen, vi har hvad vi har nu, og
dette bliver ikke ændret fordi nogle råber negativt op.
Er man utilfreds, er man velkommen til at finde alternative løsninger andet sted.
Vi ønsker ikke denne negative stemning fremover og vil udstede gule kort til de enkelte
der ikke forstå dette.
Vi har talt om at lave et ”kurbad” udelukkende baseret omkring Gus, men samtidig
arrangere DN-Tysmosen i løbet af sommer 5 stk. så dette drøftes videre sammen med
DN-FS´s medlemmer
Vi fortsætter med 3 gus til vores GF 02-03-2019
Hvor vi tager en videre drøftelse af dette emne med vores medlemmer i DN-FS, og lader
dem være med til denne beslutning.
Indgangen har et ønske om at der udarbejdes en gusliste, med hvem der har gusvagten.
2. Status (fremmøde/økonomi)
Økonomien gå ned ad bakke, kurbadet giver heldigvis overskud. Det er fremmødet til
svømningen den er gal med.
Når man kigger på fremmødet gennem årene, så er det tydeligt at se at dampbadet blev
taget ud ad drift 3. uge i januar 2018 og først kom i gang igen 1 uge i januar 2019.
Det er dog ikke til at sige hvad der har givet den helt store nedgang fra start sæson
2018/2019, mange er trofaste, men vi mangler rigtig mange ansigter der aldrig har set
vores nye omgivelser
Vi har i bestyrelsen talt om hvordan vi vender dette, og arbejder videre med opgaven
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3. Ekstra Kurbad
Vi har fået tilbudt et ekstra kurbad i foråret, og havde fået 3 datoer, vi og har sat os på
den 13. april 2019 og booket denne.
Vi har talt om at prøve et egentligt gusarrangement og bestille Nordic Health & Living til
lave noget anderledes.
4. Billetsælgere (flere/nye)
Laila prøver at finde nye ansigter der kan gi en hånd med
5. Ændring af startdato til første søndag i september
Vi talte om at flytte startdatoen 1 uge frem, da vi startede i 2001, startede man 1.
søndag i september, og når vi snart har 20 års fødselsdag, kunne det være hyggeligere
at komme tættere på, og fejre dagen.
Det ville også være lettere at huske første søndag i september til sidste søndag i april.
6. Generalforsamling (Plan B)
Hvor skal vi holde GF? hvis vi ønsker at holde GF i lille hal som tidligere, vil vi spærre for
udlejning af kurbadet til andre, hvilket ville gi os en mer´ opkrævning på 2 x
kurbadslejen, hvilket vi ikke ønsker.
Alternativ er SATS lokalet på toppen af svømmehallen, søren kontakter svømmehallen.
7. Medlemmernes aktivitetsniveau
Desværre er det for få af medlemmerne, der er aktive og flittige og som deltagere til
svømning. Nogen passer facebook, hjemmeside m.v., andre er aktive ambassadører og
få nye gæster med til aktiviteter i Frederiksberg og sidst men ikke mindste har vi
medlemmer til at hjælpe til afvikling af kurbadene.
Hvorfor er du/man medlem af DN-FS?
Hvad kan du bidrage med?
Vi har desværre måtte konstatere at ikke alle deltager aktivt og dette vil bliver drøftet på
generalforsamlingen.
8. Konvertering af 5 turs-klippekort
Vi har besluttet at K5 Klippekort er et klippekort til svømning, og ikke fremover kan
byttes til andet (jo sæsonkort til svømning 😊)
9. Møder i bestyrelsen
Vi vil fremover forsøge at få fastsat minimum 3 møder pr. sæson. Og det 1 før opstart på
en ny sæson.
10. Eventuelt
Fastelavn 03-03-2019, Laila har denne opgaver, undersøger med Aniko og Istvan og de
er med på opgaven
DN mail konto har været nede, da den åbenbart ikke var blevet skiftet over på ny server.
Dette sjusk kan vi ikke leve med. Vi har vores webhotel (naturisterne)
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Place2book.dk undersøges (Laila har oprettes os herpå) Alternativ webshop
Når landsforeningen ikke kan levere den grundydelse, må vi selv gøre det.
Vi stoler efterhånden ikke længere på at tingene bliver gjort
Vi lukker ikke lige med det første, men Frederiksberg svømmehal står overfor en
renovering, det omfatter alt det vi ikke kan se + overløbs render i lille og store hal
Laila var blevet anbefalet af ”Gus kvinde”, af vi forespurgte Øbrohallen om vores
muligheder for naturistsvømning der.
Tysmosen: når vi ikke laver svømning om sommeren, skal vi så lave aktiviteter derude?
Referent: Laila Qvant
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