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Referat af generalforsamlingen i DN MidtVest den 8. marts 2020
1. Valg af stemmetællere.
Anna Karen Jespersen og Conni Jeppesen blev valg.
2. Valg af dirigent og referent.
Ib Jespersen blev valgt til dirigent. Michael Hedegaard blev valgt til referent.
3. Formandens beretning v/ Henning Møller
”DN MidtVest har som hovedpunkt svømning i Durupsvømmehal. Det kan vi ikke sige er nyt, i
hvert fald ikke for os der har været med i efterhånden mange år, 12 år er da lang tid.
Der er stadig en tilgang af nye naturister, både medlemmer og folk som ikke er blevet medlemmer
endnu.
Svømmeaftner forløber rigtig godt, med både svømning og saunabesøg. Det ser også ud til at Ib
har en del besøg på massagebriksen. Anna Karens vandgymnastik har ca. deltagelse af 2/3 af alle
gæster, så det må siges at gå godt.
Antallet af medlemmer er svagt stigende og vi nu over 70, så også her går det den rigtige vej.
Ud over svømning har vi kurbad i Sydthy Kurbad og her må vi sige det kan gå stærkt. Til det nyligt
afholdte kurbad var der udsolgt 3½ mdr. før tid og det er vist rekord, både for os, men også både
for DN Land og selve kurbadet.
Det kan nævnes at fordi der var udsolgt så tidlig, har vi bestemt at holde et ekstra kurbad i Sydthy
Kurbad og det er deen 25/4 2020.
Af nye tiltag skal nævnes FamilieWellness i Viborg. Det er blevet afholdt 2 gange med over 60
deltagere hver gang og vil blive gentaget den 24/10-2020.
SaunaNight i Bjerringbro kører også bare derud af med udsolgt til de 2 første SaunaNights. Det er
over 90 hver gang. Vi må sige at sauna-arrangementer trækker folk til.
Sidste nye tiltag af arrangementer er ’Saunagus i Vestbadet’ i Viborg. Der var ikke udsolgt første
gang, men vi håber på flere deltagere næste gang. Der kan jeg lige nævne at der den 21/3 2020 er
et afkortet arrangement i Vestbadet, som der er tilmelding til. Det starter med gus 16.30 og slutter
med 17.30 med lasagne.
Mobilsaunaen kører til de arrangementer der er og bliver lavet. Den er nu også blevet malet
udvendigt og jeg synes den er flot, både udvendig, men også indvendig.
Tranum Klit Camping har åbnet en afdeling for naturister. Der var mobilsaunaen oppe til en
uofficiel indvielse, så også der blev den set og afprøvet. Der skal den formentlig op igen i 2020.
Som der kan ses til de arrangementer vi kommer til, er der en del der har håndklæder med DNlogo på. Det med at indkøbe og få lavet brodering på er der også nogen her i foreningen der har
sat i værk. Det giver et godt billede ud ad til og så er det nogle gode håndklæder.
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Som alle nok har bemærket kommer der ikke et nyhedsbrev ud fra DN Land så tit som før, men så
er det godt at vi har en stor forfatter og skribent med her og alt det jeg ikke får med, det står i
nyhedsbrevet.
DN Land holder GF, den 19/4 2020 kl. 11- 15 og der vil vi lave samkørsel herfra DN MidtVest. Det
er samme dag som vi har sæsonafslutning med svømning og der er der fællesspisning, formentlig
her i Glyngøre hallen. Eva er tovholder ligesom sidste år.
Årsskriftet er i trykken og kommer snart i de flestes postkasser.
Der bliver lavet nye medlemskort til nytår, bl.a. fordi dem vi har nu er temmelig dyre at lave.
Til slut vil jeg gerne takke alle vi/jeg har været i kontakt med 2019. Tak til alle som har ydet en
ekstra indsats. Tak til resten af bestyrelsen og tak til revisor og suppleanter.”
Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer eller spørgsmål.
4. Regnskabsaflæggelse.
Michael Hedegaard gennemgik regnskabet.
Ib Jespersen spurgte til baggrunden for udsvingene i kontingentindtægterne. Bestyrelsen
forklarede, at det skyldtes en kombination af, at DN Lands tidligere kasserer var lidt ustabil i
forhold til overførsel af kontingent til lokalforeningerne og at kontingentopkrævningen er
ændret fra løbende til at følge kalenderåret.
Ingrid B. Jensen spurgte til om der var planer for egenkapitalen, der beløber sig til 21.298,61.
Bestyrelsen forklarede at der ikke var nogen konkrete planer, men at der jo gerne skulle være
penge til f.eks. udbedring af skader på mobilsaunaen, og at man ellers gerne modtog forslag til
hvad indtægter og egenkapital kan bruges til.
Regnskabet blev efterfølgende godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag.
 Anne Marie Møller ønskede at få en tilkendegivelse af generalforsamlingens holdning til en
idé om at fremrykke svømningen med en time, således svømningen afvikles i tidsrummet
17.30-19.30 i stedet for 18.30-20.30.
Michael Hedegaard havde forud for mødet undersøgt mulighederne for dette og
konstateret, at det vil være muligt at fremrykke svømningen med op til en time.
Der var herefter en drøftelse frem og tilbage omkring fordele og ulemper i relation til
børnefamilier og dem der kommer kørende langs vej fra.
Ved håndsoprækning gav 9 af 17 fremmødte udtryk for, at de gerne så svømningen
fremrykket en halv time. 7 af 17 fremmødte udtryk for, at de gerne så svømningen
fremrykket en hel time. Det var tilladt at stemme for hvert ændringsforslag.
Det blev slutteligt vedtaget, at bestyrelsen prøver at lave en vejledende afstemning på
nettet, så ikke kun de fremmødte får lov til at give deres mening til kende. Herefter er det
op til bestyrelsen at træffe en afgørelse.
 Anne Marie Møller efterspurgte tiltag, der kan gøre at ’kaffekurven’ går lidt mere på tur
blandt svømmedeltagerne.
Der var herefter brainstorming før man kom frem til en mulig løsning, hvor man via den
lukkede Facebook-gruppe koordinerer hvem der tager hvad med. Samtidig vil man
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undersøge, om vi kan få et aflåst skab i svømmehallen, hvor vi kan opbevare noget af det vi
har i ’kaffekurven’, således at vi bliver mindre afhængig af hvem der får kurven med hjem.
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.
Nis Christiansen er på valg og modtager genvalgt.
Nis blev genvalgt uden modkandidater.
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Allan Pedersen blev valgt som 1. suppleant og Karsten Serup som 2. suppleant.
10.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Christian Nielsen blev valgt som revisor og Ib Jespersen blev valgt som revisorsuppleant.
11.Eventuelt.
 Henrik Hansen spurgte til om der vil blive arrangeret fælleskørsel til DN Lands
generalforsamling. Dette vil vi prøve at gøre på Facebook-gruppen.
 Anna Karen Jespersen gav udtryk for, at det var lidt svært at skelne mellem foreningens
åbne Facebook-side og foreningens lukkede Facebook-gruppe. Og at navnet (DN MidtVest
– Medlemsside) på den lukkede Facebook-gruppe er misvisende, da det er en ’gruppe’ og
ikke en ’side’. Michael Hedegaard der administrerer foreningens Facebook-aktiviteter tog
det til efterretning og vil rette navnet til ’DN MidtVest – Medlemsgruppe’.
 Anna Karen Jespersen foreslog, at man nogle dage før begivenhederne i kalenderen
genopslår begivenhederne som et opslag for at gøre mere opmærksom på dem. Michael
Hedegaard gav udtryk for at tage forslaget op til overvejelse, idet han kunne fortælle, at
han ofte genopslog begivenhederne i andre grupper i dagene op til arrangementerne.
Derudover opfordrede han alle medlemmer til at like og dele begivenhederne, da de
derved når længere ud.
 Niels Jørgen Sørensen spurgte til hvorvidt mobilsaunaen er forsikret. Henning Møller kunne
redegøre for, at den ikke er forsikret. Under transport er den dog dækket af bilens
forsikring. DN Østjylland skulle vist nok have fravalgt kaskoforsikring, da det var
uforholdsmæssigt dyrt, men man kunne godt undersøge, hvad en kaskoforsikring vil koste,
og på det grundlag afgøre om det kan betale sig at kaskoforsikre den.
 Ib Jespersen fortalte hvordan Anna Karen og han var startet i Durup og efter første gang
havde tænkt, at det måske var lidt tamt, idet de tidligere havde vært i Skanderborg, hvor
der var flere aktiviteter som f.eks. massage. Da der allerede var en massør i Skanderborg
spurgte han derfor om han måtte tilbyde massage i Durup, hvilket der blev givet grønt lys
til. Senere spurgte de til om Anna Karen måtte starte vandgymnastik op, hvilket der også
straks blev givet grønt lys til. Senere fik de tanken om at lave noget i Bjerringbro
Idrætspark, som ligger i deres nabolag, hvilket bestyrelsen også hurtigt bakkede op om og
som i dag er kendt som SaunaNight i Bjerringbro. Pointen med historien var en ros til
Find information om os på www.dn-midtvest.dk eller læs om vores mobilsauna på www.mobilsauna.net

Danske Naturister MidtVest
www.dn-midtvest.dk

bestyrelsen for at være åben overfor nye idéer og en opfordring til andre om at komme
frem med deres idéer, da hans erfaring viste, at der bliver taget godt imod dem.
Referent: Michael Hedegaard

_________________________________
Dirigent, Ib Jespersen
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