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1. Siden sidst
Kurbadet i Sydthy Kurbad den 3. november 2018 var endnu en gang udsolgt, selvom DN
Nord afholdte en tur til Ostsee Damp samme weekend.
Salget til det nye kurbad i Bjerringbro forløber tilfredsstillende, og vi forventer at nå pænt
over minimumsgrænsen for deltagere.
Der har været en lille fremgang i antal deltagere til vores svømning i Durup Svømmehal.
Vi har selv været afsted med mobilsaunaen et par gange, og derudover har Henning haft
den med til SaunaEvent i Århus.
Vi prøver via aktiv markedsføring at øge kendskabet til vores eksistens. Herunder er vi
begyndt at annoncere på Facebook, hvilket har ført en del likes, kommentarer mv. med
sig. At folk ved vi eksisterer er første forudsætning for at de besøger os.
2. INF
DN Har truffet beslutning om, at DN ikke længere skal være medlem af INF. Henning gav
bestyrelsen en orientering om baggrunden for udmeldelsen.
For nærmere information henvises til orientering udsendt af DN Land.
3. Rejseguide
Nis har foreslået at DN MidtVest sætter sig i spidsen for en rejsesektion på
lokalforeningens hjemmeside. Nis redigerer indholdet, Michael står for det tekniske i
forhold til hjemmesiden.
Henning tager en drøftelse om det med DN Land.
4. Mobilsauna
Vi mangler fortsat at få dekoreret mobilsaunaen. Henning vil undersøge hvad det koster at
få den sendt til en autolakér.
Det vil blive undersøgt, hvad det koster at anskaffe LED-projektører og standere, der kan
bruges i forbindelse med arrangementer, hvor der kan være behov for oplysning af strand
og vand.
Det vil ligeledes blive undersøgt, hvad der er af muligheder for køb af ”måtte” til at lægge
ud i vandet, så man slipper for at skulle gå ud i vandet på glatte sten.
5. Generalforsamling 2019
Generalforsamlingen i 2019 er foreløbig planlagt til at blive afholdt den 17. marts 2019.
Michael undersøger om vi kan få det sædvanlige mødelokale.
6. Eventuelt
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