Danske Naturister MidtVest
www.dn-midtvest.dk

Referat af bestyrelsesmøde i DN Midtvest den 20. juni 2018
Tilsted: Henning Møller, Nis Christiansen, Michael Hedegaard og Allan Pedersen
1. Valg af ordstyrer og referent
Henning Møller er ordstyrer og Michael Hedegaard referent.
2. Siden sidst
Svømmesæsonen er afsluttet og vi har haft en velbesøgt sæson.
Den 20. maj havde vi i samarbejde med DN Nord et arrangement med mobilsaunaen på
Rødhus Strand. Ca. 20 DN-medlemmer deltog i løbet af dagen og desværre kun ganske få
ikke-medlemmer kiggede forbi. Hyggelig dag med pragtfuldt sommervejr.
3. Mobilsauna
Vi skal have ydersiden af mobilsaunaen dekoreret. Vi vil prøve at se, om der er en eller
flere kunstneriske DN-medlemmer, der kunne tænke sig at hjælpe. Vi tænker at udsmykke
den med et motiv med relation til strand og/eller sauna. Vi vil prøve at efterlyse kunstnere i
næste nyhedsbrev via DN Land
Vi vil prøve at finde en holder til brochurer, som vi kan hænge på mobilsaunaen, når vi
afholder arrangementer.
Priser i forbindelse med udlån af mobilsaunaen bliver ligesom DN Østjyllands priser.
Herudover tillæg for kørsel.
4. Græm Strand
Holstebro Kommune har bedt os om at være med ved årets åbning af Græm Strand den
28. juni 2018. Vi møder op med mobilsaunaen og grill. Nis stiller mobilsaunaen op, så den
er klar til kl. 17, når arrangementet starter. Michael står arrangementet op på
hjemmesiden, Facebook og SMS-listen.
5. DN Land
DN Land vil gerne have vores regnskab, da det øger beregningsgrundlaget til tilskud mv.
Michael sender det til DN Land.
6. Osten See Damp
Vi laver en tur til Osten See Damp den 5-7. oktober 2018. Folk skal selv booke opholdet
og arrangere transport. Invitationen sendes til alle DN-medlemmer, så vi kan få en rigtig
dansker-weekend i det nordtyske. Nis laver oplæg til invitation.
6. Eventuelt
Ingenting.

Find information om os på www.dn-midtvest.dk eller læs om vores mobilsauna på www.mobilsauna.net

