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Referat af generalforsamlingen i Danske Naturister MidtVest den 17. marts 2019.
1. Valg af stemmetællere.
Diana Pedersen og Conni Jeppesen blev valg.
2. Valg af dirigent og referent.
Lars Andreassen blev valgt til dirigent. Michael Hedegaard blev valgt til referent.
3. Formandens beretning.
”DN MidtVest har som vanligt nøgensvømning som trækplaster i Durup svømmehal.
Det er ved at være en gennemprøvet plan, eftersom det har kørt i over 11 år og vi må sige at
der komme flere og flere personer til, så det må være udtryk for at arrangementet bliver hørt
og set rundt omkring i landsdelen. I januar blev der sat ny rekord for antal deltager til en aften
og da var der 36 personer.
Svømmeaftenerne har forløbet rigtig godt, både med hensyn til massage med Ib og
vandgymnastik med Anna, der har haft en god tilslutning.
Kaffekurven har kørt rigtig godt, det er en fornøjelse for næsten alle, ok at nogle vælger det
sociale til og kaffen fra.
Som alle nok ved nærmer vi os sæsonafslutning på svømning, helt bestemt d. 14/4 og som en
tradition holder vi fællesspisning denne aften inden svømning. Det er Eva Krog (27899791)
som er tovholder og jeg må vist nævne, at spisningen bliver her i Glyngøre hallen og menuen
bliver wienersnitzel m/tilbehør. Spisningen er for egen regning og koster 140 kr. + drikkevarer.
Pt. er vi 65 medlemmer i DN MidtVest og det antal er stigende, fra år til år.
Ud over svømning har vi selvfølgelig også som vanligt haft kurbad i Sydthy kurbad, og det med
en øget interesse fra hele landet, dog især fra vores område. Næste nøgenkurbad i Sydthy
bliver lørdag d. 9/11 2019, husk vent ikke for længe med at bestille billetter, da de sikkert
bliver tidligt udsolgt.
På opfordring og forarbejde fra et medlem, har vi i vinter haft kurbad i Bjerringbro, og den
første gang kan vi sige, at det har været med meget stor interesse. Der er sat en ny dato til
næste kurbad i Bjerringbro og det er lørdag d. 28/9 2019.
Mobilsaunaen har fungeret rigtig godt og har været i brug 9 gange. Den har været i
København, på Græm strand, på stranden i Rødhus, i Århus og til flere vinterbadeklubber.
Saunaen er blevet set mange steder og af mange menneske, og rigtig mange har kommenteret
den fine indretning.
Græm strand har været nævnt, men bliver det igen, fordi Holstebro kommune har spurgt om vi
er med på sæsonstart igen i år, ligesom sidste år. Det var en hyggelig eftermiddag og aften,
med fælles spisning og sauna. Det med sæsonstart har jeg sagt ja til og det bliver torsdag d
20/6 2019 kl. 17.00. Saunaen vil være der igen i år.
Græm strand er blot 10 dage efter DN Lands Ø-lejr og generalforsamling, som er i pinsen og
bliver holdt på Rømø. Jeg håber at mange kan og vil bruge pinsen på Rømø.
DN Land laver et årsskrift hvert år og den er netop udkommet på mail til dem der ønsker det,
og ellers vil den snart ligge i postkassen for dem som ønsker den i fast form. Når vi har den på
tryk, kan vi tage den med og lægge den frem, hvor det er muligt, så bliver DN mere synlig.
Som de fleste har bemærket er der ikke længere et stempler fra INF på vores medlemskort.
Det skyldes i hovedtræk at INF ikke vil have mere end én forening i hvert land, som sælger INFmærker og det gør DNU. Jeg håber ikke det vil giver for mange problemer, bl.a. fordi der er
ikke mange campingpladser der bruger INF-passet mere.
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Til slut vil jeg gerne takke alle som DN MidtVest har været i berøring med i det forgangne år og
tak til alle der har hjulpet til på den ene eller anden måde, særlig tak for samarbejdet med
resten af bestyrelsen og revisor.
Tak for ordet.”
Bemærkninger:
Der blev spurgt om bestyrelsen havde overvejet at øge antallet af kurbade i Sydthy Kurbad, da
man efterhånden skal være ude i rigtig god tid for at få en billet før der er udsolgt. Bestyrelsen
har overvejet det, men vil foreløbigt holde fast i to årlige kurbade i Sydthy Kurbad. Der er
planer om også at holde to årlige kurbade i Bjerringbro, hvis der også er pæn opbakning til
arrangementet den 28/9 2019. Vi kommer således op på 4 årlige kurbade i regi af DN
MidtVest. Før vi udvider antallet yderligere, vil vi lige se tiden an og hvordan tilslutningen til
arrangementerne bliver. Derudover skal der også tages hensyn til andre arrangørers kurbade
rundt om i landet. Vi skal passe på med ikke at lave en alt for presset kalender med risiko for at
arrangementerne kannibalisere hinanden. Men vil dog endnu engang kontakte Sydthy Kurbad
for at høre, om ikke de kunne være interesseret i at åbne kurbadet for naturister én aften om
måneden. Ikke som kurbad med spisning, men blot som forlængelse af den almindelige
åbningstid.
Ingrid udtrykte håb om, at Holstebro kommune igen ville sponsorere håndklæder i forbindelse
med sæsonåbningen af Græm Strand. Det gamle er nemlig ved at være noget falmet.
4. Regnskabsaflæggelse.
Michael Hedegaard (kassereren) gennemgik regnskabet.
Ingrid spurgte til, om bestyrelsen havde overvejet at øge overskuddet på kurbadene, så
foreningen kunne opbygge en lidt større egenkapital til hvis der skulle opstå uforudsete
omkostninger, f.eks. i forbindelse med mobilsaunaen. Bestyrelsen svarede at man
fremadrettet forventer et øget overskud, da den nyligt indførte differentiering af priserne på
kurbadene vil øge overskuddet. I prissætningen har bestyrelsen også sammenlignet med hvad
tilsvarende arrangementer koster.
I relation til ovenstående blev det foreslået, at indtægter fra mobilsaunaen hensættes på en
særskilt konto til vedligeholdelse og drift af mobilsaunaen.
Regnskabet blev godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling.
6. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på kr. 50.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
7. Godkendelse af budget.
Budgettet blev fremlagt og godkendt.
8. Valg til bestyrelsen.
Henning Møller og Michael Hedegaard er på valg og modtager genvalgt.
Henning og Michael blev genvalgt uden modkandidater.
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Karsten Serup blev valgt som 1. suppleant og Allan Pedersen som 2. suppleant.
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10.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Niels Jørgen Sørensen blev genvalgt som revisor og Ib Jespersen blev valgt som
revisorsuppleant.
11.Eventuelt.
Anna efterlyste medhjælpere til at stå for vandgymnastikken. Dels til når hun ikke kommer til
svømning og dels til inspiration til nye øvelser mv. Det blev drøftet om det var en idé at flykke
gymnastikken til det lille bassin og måske afprøve vandpolo.
Der har tidligere været efterspurgt, om temperaturen i varmtvandsbassinet kunne øges.
Bestyrelsen har undersøgt dette. Det er muligt, men mod betaling, der vil gøre svømning til en
underskudsforretning. Alternativt skal vi flytte vores svømning til om lørdagen, hvor
temperaturen er højere pga. babysvømning, men det vil i såfald være på meget uattraktive
tidspunkter; enten meget tidligt morgen eller lørdag aften, hvor bestyrelsen ikke tror, at vi kan
tiltrække ret mange folk.
Birgitte omtalte at der det er ved at være knap med ledige siddepladser i herreomklædningen i
forbindelse med kaffen og foreslå, om det var muligt at flytte kaffen til dameomklædningen,
hvor der måske ville være bedre plads. Bestyrelsen har overvejet dette, men har valgt at holde
fast i at kaffen serveres i herreomklædningen, som også er det rum der bruges til
omklædningen. Dette for i størst mulig grad at inddrage dem der kører tidligt hjem i det sociale
fællesskab. Her kan de stadig være en del af fællesskabet mens de klæder om efter kaffen, når
kaffe og omklædning foregår i samme rum. Det blev foreslået at folk brugte skabene, fremfor
bænkene, til sit tøj for at gøre det lettere at sidde på bænkene.
Anna foreslog, om man f.eks. en gang om måneden eller lignende kunne holde
familiesvømning kun for børnefamilier. Erfaringerne er dog desværre, at de helt små børn
kræver lidt varmere vand end vi har om søndagen, hvorfor det bliver svært at tiltrække denne
gruppen. Endelig vil det formentlig være svært at tiltrække et antal således at der er økonomi
til at få det til at løbe rundt.
Anne Marie kom med en opfordring til at bruge SMS-listen til sommer, så vi kan få lavet nogle
flere arrangementer ude i sommerlandet. En strandtur kan arrangeres fra dag til dag. Det er
blot at skrive hvor man tager hen, og så er det frit for at andre slutter sig til. Michael
administrerer SMS-listen. Man sender blot en besked til ham, og så videresender han den til
alle på listen. Michael gjorde opmærksom på, at alle medlemmer også har mulighed for at
skrive på vores lukkede Facebookside kun for medlemmer af lokalforeningen.
Referent: Michael Hedegaard
Der var 23 deltagere til generalforsamlingen.
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