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Referat af bestyrelsesmøde i DN MidtVest den 21. august 2019
Tilsted: Henning Møller, Nis Christiansen, Karsten Serup, Allan Pedersen og Michael
Hedegaard.
1. Siden sidst
Sommeren har ikke rigtig været med os i år, hvilket har været medvirkende til, at der ikke
har været arrangeret så meget.
- I Pinsen afholdte DN Land generalforsamling og Ø-lejr på Rømø. DN MidtVest havde i
den forbindelse mobilsaunaen med, og den var fint besøgt og modtog ros for indretningen.
- Tranum Klit Camping har i året oprettet en sektion for naturister, hvilket vi som forening
har forsøgt at støtte op om. Vi har i samarbejde med dem lavet et sauna-event, hvor vi
startede med mobilsaunaen på den nærliggende Ejstrup Strand og senere fortsatte vi på
campingpladsen med fællesspisning og mobilsauna. Der var ca. 30 deltagere på stranden
og 15-20 deltagere på campingpladsen. Vi har prøvet at medvirke til at sprede kendskabet
til det nye naturisttilbud.
- Den 25. august 2019 deltager vi i DN’s affaldsindsamling. Folk er inviteret til at få tilsendt
indsamlingsposer til at samle affald på områdets strande.
2. Regnskab
Det foreløbige regnskab blev gennemgået og godkendt. Egenkapitalen er i øjeblikket på
ca. 24.000.
3. Kurbade
Billetsalget til efterårets kurbade går ganske tilfredsstillende. Til SaunaNight er der pt. solgt
61 billetter og ca. 30 til Sydthy Kurbad. Vi forventer at nå op på 80-90 solgte billetter til
SaunaNight.
4. Mobilsauna
Henning er i løbet af sommeren rendt på en lokal kunstner, som vil være behjælpelig med
at dekorere mobilsaunaen.
Vi går i gang med at give mobilsaunaen en gang grundmaling. Henning undersøger hvad
kunstneren forventer dekorationen vil koste.
5. Merchandise
Vi har fået laget et logo med DN’s kendte logo og tekst tilpasset DN MidtVest. Det blev
besluttet at bestille 100 stk. klistermærker med logoet; 50 med hvid baggrund og 50 med
transparent baggrund.
Herudover blev der drøftet andre former for merchandise, f.eks. flag, t-shirts, håndklæder
mv.
6. Naturens Dag
Den 8. september 2019 afholdes Naturens Dag. Vi tager mobilsaunaen med til Nymølle
lidt syd for Sallingsund/Harrevig. Vi starter kl. 13 hvor der tændes op i saunaen, der er
mulighed for at gå tur i området og/eller bade i fjorden. Hen mod aften tænder vi op i
grillen, hvor folk kan grille den mad de selv skal medbringe. I tilfælde af dårligt vejr kan
spisningen evt. flyttes til pizzeriaet i Durup før sæsonstarten for svømning i Durup kl.
18.30.
7. Viborg Svømmehal
Vi er blevet kontaktet af Viborg Svømmehal, der udtrykket ønske om at udbyde naturistaktiviteter. Umiddelbart før dette bestyrelsesmøde havde vi derfor møde med
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svømmehallen. Vi fik en rundvisning, hvor vi så svømmehallens fine faciliteter.
Efterfølgende havde vi en snak om hvilke koncept for arrangementer vi så muligheder for.
Svømmehallen vil regne lidt på hvad konceptet vil koste hvorefter vi fortsætter dialogen.
Begge parter er positive overfor at få noget op at stå. Der var snak om 2-4 årlige
arrangementer.
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