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Referat af generalforsamlingen i DN MidtVest den 11. marts 2018.
1. Valg af stemmetællere.
Diana Pedersen og Anne Marie Møller blev valg.
2. Valg af dirigent og referent.
Lars Andreassen blev valgt til dirigent. Michael Hedegaard blev valgt til referant.
3. Formandens beretning.
” Vi har som sædvanlig haft svømning i Durup svømmehal, der var 8 svømninger i foråret og det samme i
efteråret. De har været rigtig godt besøgt, ca. 23 i gennemsnit. Som noget nyt har vi ved næsten hver svømning
haft massøren Ib med, og ligeledes har Anne lavet vandgymnastik, med stor opbakning. Kaffekurvens rundløb har
fungeret godt og det er til glæde for alle. Derudover har vi også som sædvanlig haft 2 kurbade i Sydthy kurbad og
begge har været udsolgt ca. 1 mdr. før afholdelse og det synes jeg er meget flot. Kurbadet i Sydthy har fået et
godt rygte over hele landet. Der har selvfølgelig og heldigvis været mange fra vores område, men også en del
udefra.
2017 bød på flere forskellige oplevelser i DN Midtvests området, bl.a. var vi med da Græm naturiststrand skulle
indvies, som skiltet naturiststrand. TV midt/vest var også til stede og det gav en del visning i TV og en del omtale.
Det er en billig og god måde at lave reklame på, og klippet er blevet set af rigtig mange.
Sidste år til GF bestemte forsamlingen at vi skulle lave en mobilsauna. Den er færdig indvendig og blev indviet den
25/2 ved Handbjerg marine, også her kom TV Midt/vest på besøg.
Fra DN land vil jeg ikke sige ret meget, fordi det meste kan læses på hjemmesiden, og er der noget som kræver
flere kommentar, er man velkommen til at spørge mig, da jeg også sidder i landsbestyrelsen. I DN land er der
nemlig også en bestyrelse og her er der GF i weekenden den 1-3. juni og her er alle der har betalt kontingent
velkommen til at deltage. Jeg vil gerne der kommer flere fra vores område med.
Svømmeafslutning på forårssæsonen er den 22/4 2018 og det skal samtidige vise DN Midtvests 10 års
fødselsdag. I dagens anledning vil der være fællesspisning på Durup kro og der er Eva Krog tovholder og
modtager tilmeldinger på TLF 27899791/sms. Senest 15.4. Menuen er plankebøf med diverse tilbehør. Prisen vil
være ca 130 kr./ person.
Holstedbro kommune har igen rettet henvendelse til DN Midtvest for at få hjælp med at starte badesæsonen på
Græm strand. Det skal ske torsdag den 28/6 kl. 17. Mobilsaunaen vil være til stede, så jeg håber der er nogen der
har tid og lyst til at komme.
Det er alt som jeg har valgt at sige under beretning. Til slut skal lyde en tak til alle, som har været med til et eller
flere arrangementer, alle som har ydet en ekstra indsats og tak til bestyrelse og revisor for året der gik. Med sådan
en flok er det ingen sag at være formand.”

4. Regnskabsaflæggelse.
Michael Hedegaard gennemgik regnskabet.
Græm Strand: Niels Jørgen og Ejgil kunne berette om flere besøgende.
Der er en lille overskud på kurbadene, Der blev spurgt til mulighederne for at øge antallet af
kurbade, idet de nuværende er udsolgt i god tid føre afholdelse. Bestyrelsen er ikke afvisende
overfor idéen, men vil gerne have Sydthy Kudbad på banen som arrangør for evt. flere
kurbade, da de måske kan tiltrække en bredere gruppe, herunder sommerhusturister.
Det er ved at blive undersøgt om der er mulighed for at afholder kurbade et sted mere.
Lokationen er dog hemmelig indtil vi kommer længere i processen.
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.
Find information om os på www.dn-midtvest.dk eller læs om vores mobilsauna på www.mobilsauna.net
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7. Godkendelse af budget.
Budgettet blev fremlagt og godkendt.
8. Valg til bestyrelsen.
Nis er på valg og modtager genvalgt.
Nis blev valgt uden modkandidater.
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Karsten Serup blev valgt som 1. suppleant og Allan Pedersen som 2. suppleant.
10.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Niels Jørgen Sørensen blev genvalgt som revisor og Ib Jespersen blev valgt som
revisorsuppleant.
11.Eventuelt.
Der blev spurgt til situationen med INF/DNU. Henning Møller kunne berette, at vi som DNmedlemmer fortsat er med i INF i 2018. Derefter er det uvist. Håbet er dog, at INF forlænger
DN’s dispensation og fortsat kan udstede INF-mærker.
Anne Marie Møller opfordrer medlemmerne til at komme med forslag til arrangementer hvor
mobilsaunaen kommer i brug. Ib Jespersen foreslog strandture, skovture og ture til områdets
søer.
Flere medlemmer har ved besøg til arrangementer oplevet ikke at kunne få medlemsrabat, da
de kun gives til medlemmer af den pågældende lokalforening. Det kan være i orden i særlige
tilfælde, men ved svømning, kurbade o.l. bør medlemsrabatten gælde alle DN-medlemmer.
Hvis alle lokalforeninger begynder at diskriminere andre DN-medlemmer forsvinder en stor
den af den økonomiske fordel, som man kan markedsføre et medlemskab med.
Landsbestyrelsen opfordres derfor til at lægge pres på lokalforeningerne om at give
medlemsrabatterne til alle DN-medlemmer.
Idéen om at det skal være gratis at deltage i svømning første gang blev foreslået. Bestyrelsen
vil overveje forslaget, men hælder umiddelbart mest til at gøre det gratis for nye i forbindelse
med bestemt udvalgte aftener.
Hvad kan vi gøre for at tiltrække flere børnefamilier? Det blev nævnt, at nogen har fundet
varmtvandsbassinet for koldt til helt små børn. Kan vi finde ud af, om det er muligt at vandet
er et par grader varmere? Tidspunktet fra 18.30-20.30 passer måske ikke så meget til
børnefamilier, Der ville det nok være bedre med svømmetid om eftermiddagen.
Bestyrelsen opfordres til en mere aktiv brug af Facebook. Reklame for kommende
arrangementer og efterfølgende omtale af hvordan arrangementerne er gået.
De nuværende billeder der bruges i vores markedsføring er blandt andet mennesketomme
billeder af Durup Svømmehal. Bestyrelsen har et ønske om at få taget nogle billeder med
mennesker på, da de vurderes at have større markedsføringsmæssig værdi. Bestyrelsen
betoner i den forbindelse, at alle på billederne vil blive spurgt om tilladelse til at brug af
billederne.
Formanden takkede afslutningsvis for god ro og orden, og tak for de mange gode indspark,
der kom på banen undervejs.
Referent: Michael Hedegaard
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