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Referat for generalforsamlingen i Danske Naturister
lørdag den 21. marts 2015
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Bestyrelsens redegørelse for budgettet i indeværende år
5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand for 2 år (lige år)
Valg af kasserer for 2 år (ulige år)
Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (lige år)
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (ulige år)
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
9. Valg af revisor
10. Valg af revisorsuppleant
11. Udkast til aktivitetsplan for det kommende år
12. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Vagn Sørensen, Referent: Laila Qvant
Vagn Sørensen blev valgt som dirigent. Dernæst fastslog han, at mødet var rettidigt indkaldt via nyhedsbrev
i uge 8, samt via hjemmesiden. Der var i alt 43 fremmødte medlemmer, og godkendt 4 fuldmagter.
På grund af et af de indkomne forslag, vedr. kontingentændring, blev der foreslået at man tog punkt 5 efter
punkt 6. Dette blev accepteret af den samlede GF.
Stemmetællere: Bo Frederiksen & Inge Nørgaard

2. Formandens beretning til godkendelse
Bestyrelsens beretning
Mette Duekilde:
Det første år som formand har egentlig føltes som en helt ny start for bestyrelsen, trods kendte
ansigter. Den mangeårige næstformand stoppede og kassereren, som ganske vist ikke var skiftet, har
først efter generalforsamlingen 2014 fået egen adgang til bankkonti. Begge foreningens ansatte
stoppede lige efter sidste generalforsamling. Derfor har bestyrelsen måttet bruge meget tid på det
generelle administrative arbejde og på at få nye rutiner op at køre.
Der er afholdt 6 bestyrelsesmøder. En ekstra ordinær GF for at få regnskabet for 2013 godkendt.
Bestyrelsen behandler ansøgninger om økonomisk støtte fra lokalforeninger, samt enkelt
medlemmer, og forsøger at overholde en fornuftig tidsfrist. Der er udarbejdet nye procedurer for en
aktivitetspulje, som bliver offentliggjort efter generalforsamlingen.
Vi har haft stillingsopslag ude for en informations- og en administrativ medarbejder. Vi fik Trine
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Møller Nielsen ansat til Nyhedsbrevet og hjemmesiden, men hun har desværre valgt at stoppe pr.
01.03.2015, så vi skal have fundet en ny til opgaven. Vi håber denne gang at få en medarbejder
internt i foreningen.
Til opgaven som administrativ medarbejder har vi i det nye år fået et medlem Allan Andersen, som
fremover skal varetage medlemskartoteket, samt bogføringen. Det har været en ekstra arbejdsbyrde
for kasserer Bjarne, som fortsat skulle passe opgaverne, samtidig med oplæring af Allan i alt det nye,
som stadig var nyt for Bjarne.
På GF 2014 var hjemmesiden helt nyopsat. Med den skiftende og til dels ubesatte stilling som
informationsmedarbejder, har det ikke kørt som forventet at få hjulpet lokalforeningerne i gang og få
løbende nyheder på siden. Det håber vi bliver bedre med en ny medarbejder, hvor vi vil prioritere
hjemmesiden og den interne kommunikation
Thomas Asferg
Hjemsiden skulle gerne vise vi er dynamiske, men vi mangler lokalforeningers aktivitet, deres
nyheder og aktiviteter skal frem og vises.
Nudebook har fået et løft. Hvis man selv bidrager, sker der noget, Nudebook ligner i dag meget
facebook. Der er kommet en ny administrationsgruppe, det er dog en lang proces og et større arbejde.
Mette Duekilde
Vores samarbejdspartnere skulle der også følges op på. De to campingpladser Solbakken og Kysinge
er der blevet holdt nogle møder med, men samarbejdet trænger til at blive udviklet. Rassol har
overtaget deres egen hjemmeside, som var den ydelse vi gav rejseselskabet, så her står
samarbejdsaftalen over for revision. DNU har vi også en samarbejdsaftale med, som handler om at
de to danske nationale naturistorganisation skal samarbejde om at præsentere naturismen i Danmark
for at dele den internationale repræsentation i INF: En arbejdsgruppe med repræsentanter fra begge
bestyrelser har arbejdet på at lave en folder om naturisme i Danmark, men arbejdet går kun langsomt
fremad. Blandt andet er der blevet efterlyst billeder til brug i folderen.
Internationalt er der deltaget i INFs kongres i Irland i september og Mette (formand) har meldt sig til
en arbejdsgruppe om information. De internationale kontakter fastholdes ved f.eks. deltagelse i
Rosenfelder nøgenløb, en del af en INF familiefestival. Kontakter fra Rosenfelder og Irland er brugt
til at invitere tyskere til nøgenvandring på Albuen i år.
På sidste års generalforsamling blev der nedsat et udvalg til at gennemarbejde foreningens vedtægter.
Som det fremgår af dagsorden er det ikke lykkedes at færdiggøre et forslag. Der er lavet et udkast til
ny struktur med et repræsentantskab som vælger medlemmer til bestyrelsen i tillæg til de
generalforsamlingsvalgte.
Bestyrelsen har bedt vedtægtsarbejdsgruppen mødes igen for at færdiggøre forslaget inden sommer.
Bestyrelsen har bedt Friluftsrådet, som vores paraplyorganisation om at hjælpe gruppen med dette.
Når forslaget er klart, vil det blive sendt i høring i foreningen med en høringsfrist i efteråret, så der er
tid til at redigere et endeligt forslag, som kan komme til afstemning på generalforsamlingen til næste
år.
Bestyrelsen havde sat fire indsatsområder i sin årsplan: ungdomsarbejde, friluftsliv, strandnaturisme
og festivaller. Ungdomsarbejde har ligget stille, da Rasmus Selmer af private årsager forlod
bestyrelsen. Friluftsliv har været aktivt med flere nøgenvandringer. Kim Bindesbøll har samlet
erfaringerne i en guide til nøgenaktiviteter, som blev lanceret på årsmødet og som har inspireret til
forsøg på tilladelse til nøgenpicnic i Københavnsområdet.
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Strandnaturisme og festival har centreret sig om mobilsaunaen.
Thomas Asferg
Vi skal ud og finde de unge og være hvor de er. Vi kan kalde det naturwellness.
Vi er nu indehavere af et vildmarkskar. Halvdelen har DN-land givet, den anden halvdel har vi fået
fra Friluftsraadet. Det var en stor succes da vi deltog i Saunaevent i februar, over 300 gæster. Vi er
klar på mere af samme slags.
Vi skal ud til events med dette nye Vildmarkskar, mobilsaunaen og evt. juicebar.
Der arbejdes på deltagelse på musik i Lejet (Tisvilde)
Vi starter i det små, før vi indtager ”Roskilde”
Vildmarkskarret ”bor” til dagligt på Tysmosen, og kan lejes. Afhentning og levering klarer man selv.
Bjarne Elstrøm
Sidste år var mobil sauna´en på aftenbesøg på 7 strande i hele landet. Der arbejdes på nye tilsvarende
aftaler med lokalområdet og -foreninger, med datoer, hvor og hvornår.
Spørgsmål til beretningen:
Bo Frederiksen: Påpegede at han havde et forslag vedr. vedtægtsændring.
Søren Kristensen:
Jeg har ved min forberedelse kigget på handlingsplanen for 2014-2015 som blev fremlagt på den
ekstraordinære generalforsamling og så den Aktivitetsplan 2015-2016, som vi skal have fremlagt
senere.
Det er jo flotte ord i handleplanen, men personligt synes jeg, at det stritter i forskellige retninger og
dermed går mod hinanden.
I min verden må man gerne bruge midler på en medlemsadministrator og bogholder.
Det var bare ikke det, der var baggrunden for de tanker der lå bag ændringerne i 2012 om at
professionaliserer foreningen, med ansættelse af en organisationskoordinator og
kommunikationskoordinator.
Disse poster – som i høj grad skulle varetages af foreningspolitisk ansatte personer – skulle aflaste
(den reducerede) bestyrelsen og sikre at foreningen havde en fremtrædende rolle over for
omverdenen og samarbejdspartnere.
Disse personer skulle samtidig være bestyrelsens forlængede arm ud til lokalforeninger og
samarbejdspartnere og på den måde aflaste den ”frivillige” bestyrelse, som så alene kunne tage
overordnede politiske beslutninger, følge de ”ansattes” arbejde og eventuelt rette linje ind, hvis
denne skred.
At tale om en professionel forening med ansatte der ikke er foreningspolitiske er i min verden noget
nonsens.
Det jeg derimod ikke ser, er hvor medlemmerne kommer ind. Jeg kender ikke det faktiske
medlemstal men har kunnet regne mig frem til, at vi i dag er 12-1300 medlemmer og det har ikke
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udviklet sig væsentligt i ganske mange år – ikke fordi at der ikke er kommet nye til, men ganske
enkelt at vi ikke har været i stand til at fastholde de medlemmer vi har haft inde i folden.
Uden at vide det konkret, vil jeg tro at vi har 2 hovedgruppe af medlemmer;
- Dem der engang har meldt sig ind og ikke kan tage sig sammen til at få meldt sig ud – lidt
ligesom at være medlem af folkekirken, og
- Dem som alene er med fordi de opnår rabat og som har et stærkt sammenhold, ved
lokalforeningernes arrangementer.
Variationer kan naturligvis forekomme.
Vi skal være mere målrettet på de medlemmer vi har.
Det jeg hører, er at medlemmerne savner noget fysisk fra foreningen – her kunne nævnes et
medlemsblad 1-2 gange årligt, et årsskrift med bestyrelsens årsberetning i populær form op mod
generalforsamlingen eller lignende. de drømme er ikke erstattet af en proaktiv hjemmeside mv
Jeg mangler også at høre landsforeningen i den offentlige debat, når der er egnede sager oppe i tiden.
Jeg synes godt man kan stille krav til frivillige.
Når man nu engang er trådt ind i en bestyrelse, må man tage ansvar – vil man ikke det, må man træde
tilbage. Kan der ikke skaffes nye frivillige, kommer man måske til ”sagens kerne” – hvorfor er vi
her? Og er foreningen overhoved nødvendig?
Jeg synes egentlig, at landsforeningens viser spændende veje ud i verdenen. Jeg synes der er behov
for at få ro og retning i hjemmet først.
Svar bestyrelsen: Ansatte og politisk. Vi ansatte en der var enig i vore værdier, men som ikke var
medlem. Det er en anden situation en at ansætte et aktivt medlem. Man må tage arbejdskraften, hvor
den findes.
Det er et begrænset time antal vi har råd til at aflønne.
Medlems antallet vokser ikke. Vi vil gerne holde på gamle medlemmer og prøver at gøre det
attraktivt. Vise at det er en positiv ting at være naturist.
Ja, vi skal være synlige i medierne og om vores meninger og har også gjort det, bl.a. omkring
stranden i Vedersø.
Mogens Heimann: Personsager, DN-K har indgivet en personsag, DN-K mangle respons på denne.
Svar fra bestyrelsen: Sagen er ny, og har ikke været på møde endnu, vil ske på førstkommende
møde, og svar gives straks herefter.
Svend Erik Christiansen: Oplyser at man i dag kan blive gift nøgen i Varde, men Varde vil ikke
anerkende nøgensvømning som en foreningsaktivitet.
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Henning Møller: Heller have en mening, end ingen mening
Bo Frederiksen: Man kan nu blive gift som naturist, så må det næste være begravelse som naturist.
Henning Møller: Kan man få vildmarkskaret til Ø-lejeren på Livø?, ja hvis forholdene tillader det,
kan det lejes, men lejeren/låneren skal selv hente og bringe det retur til Tysmosen Camping.
Beretningen kom til afstemning
Beretning blev enstemmigt vedtaget.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Revisoren redegjorde for sine bemærkninger, der kræves bilag på ALT, der manglede bilag for de første 3
måneder af 2014. Alle bilag, samt bankposteringer er gennemgået.
Kassereren gennemgik regnskabet.
En konto manglede at blive opgjort i 2014, den er nu efterposteret og passer.
Kommentar: Der var fejlbudgetteret med et meget stort overskud til følge ca. 140.000,-. Ville være en fordel
at kunne se hvorfor.
Overskuddet er anbragt i banken.
Spørgsmål:
Mogens Heitmann: 30/12-2014 fik DN-K kontingent indsat på deres konto, de var dog i tvivl om, om
pengene var vedr. 2014 eller 2015, hvis de var fra 2015, måtte kasseren meget gerne vente 2 dage med
indsættelsen, da det var forvirrende.
Bjarne Elmstrøm: Kontingentet 2015 er opkrævet via PBS sidst i december og er derfor overført til
lokalforeningerne sidste dag på året, da DN-Land ellers skulle have det med i regnskabet som skyldigt til
lokalforeningerne, dette er den teknisk rigtige bogføring.
Laila Qvant: Hvor er kontingentet 2014 fra samarbejdspartnere posteret?
Bjarne Elmstrøm: De er ved en fejl ikke blevet opkrævet
Søren Kristensen: Hvad vil man gøre med Kolding kurbad, som det ser ud i regnskabet, er der underskud på
5000,-? Det trænger i den grad til et løft.
Mette Duekilde: Ansvaret for Kolding Kurbad er lige overgået til DN-Trekanten.
Annie Pedersen: Vi har fået opgaven med Kolding kurbad, og vil straks se på hvordan vi gør det bedre.
Bjarne Elmstrøm: Der er ikke underskud på Kolding.
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Søren Kristensen: Det ville være lettere for alle at følge udviklingen, hvis de budgetterede tal stod på/i
regnskabet.
Anne Marie Møller: Vil webshoppen sælge billetter for DN-Midtvest til f.eks. kurbad m.v.
Laila Qvant: Ja da, send blot alle informationer, så lægges det på, så alle har tilbuddet
Det er godt kommet igennem af kasseren. Det var et syndigt regnskabsrod han overtog og skulle rydde op i.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4. Bestyrelsens redegørelse for budgettet i indeværende år
Bjarne gennemgik det fremlagte budget.
Manglede indtægt fra samarbejdspartnere 2014, forventer nye aftaler i 2015 og at indtægter tilgår.
Vi er 1284 medlemmer
Kolding fjernes fra DN-Land´s indtægt/udgift, da DN-T overtager ansvaret.
Vi budgetterer med et underskud, da vi gerne vil vise at vi giver tilskud til aktiviteter.
Der bruges fortsat penge på hjemmesiderne (herunder oprydning af mail systemet)
Budgettet er herefter taget til efterretning.

6. Indkomne forslag og sager: (flyttet op efter aftale med GF)
Bestyrelsen stiller følgende forslag til vedtægtsændring
Forslag: 1.
Vedtægternes § 5. Stk. 1 Generalforsamling ændres fra nuværende: ”Foreningens højeste myndighed
er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal.” Til:
”Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert
år i første halvår”
Begrundelse: At generalforsamlingen skal afholdes om vinteren, begrænser mulighederne meget. Ved at
give mulighed for at rykke generalforsamlingen længere hen på året, får vi bedre mulighed for
naturistorienterede aktiviteter ved generalforsamling/årsmøde
Kommentar:
Kjeld Karbæk: Hvorfor ikke ændre det til 2. kvartal?
Søren Kristensen: Forslag om at tilføje: Generalforsamling afholdes skiftevis øst og vest for Storebælt
(forslaget senere trukket igen)
?: Budgettet skab blot redegøres for, så man må blot tænke længere frem.
?: Det er vigtigt at pålægge bestyrelsen at lægge GF rundt om i landet.
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Martin Vilmann: Hvis man lægger sig fast på 2. kvartal, kan man ikke afholde 31/3 hvis man har et
arrangement hvor det passer, så heller have det åbent, det samme gælder landsdelen, men jo man skal
fordele bedre rundt i landet.
Ja:
Nej:
Undlader at stemme:

45
1
1

Forslaget blev vedtaget

Forslag 2. Fremsat af: Martin Duekilde
Forslagstekst:
Kontingentet sættes op således at omkostning til ”manuel håndtering” af betalinger kan rummes heri.
Administrationsbidrag bortfalder herved. Samtidig indføres en rabatordning for de medlemmer, som betaler
via betalingsservice.
Begrundelse:
Det er ikke på sin plads, at DN skal blande sig i, hvordan det enkelte medlem vælger at styre sin private
økonomi, herunder om vedkommende benytter betalingsservice. Dermed tilkommer det heller ikke DN at
pålægge strafgebyrer for personlige forhold, som ikke vedkommer DN.
Med dette forslag ændres ”pisken” til en ”gulerod”. Ingen bliver straffet men nogle bliver belønnet.
Konsekvenser:
Økonomisk ingen konsekvenser, men tallene vil stå på en lidt anden måde på opkrævningen
Kommentar:
Bjarne Elmstrøm: man kan betale via hjemmesiden, men der vil stadig være administrationgebyret for den
manuelle betjening, det er udsendelsen af bl.a. girokortet og manuel bogføring der koster.
Der arbejdes på et nyt medlemssystem, der måske kan klare opgaven bedre, også med hensyn til indkomne
betalinger. Fordelen ved PBS, her skal man gøre en aktiv handling for at framelde sig, og den kører sammen
med økonomisystemet, altså ingen manuel bogføring.
Ved girokort, er det ikke alle der husker at betale, hvilket giver arbejde med rykkere. Og de der betaler skal
bogføres manuelt.
Ja:
Nej:
Undlader at stemme:

1
39
7

Forslaget blev forkastet

Forslag 3. fra Søren Kristensen
Forslag til behandling vedr. transportudligning: Landsforeningens generalforsamling har historisk set været
afholdt skiftevis Øst og Vest for Storebælt og typisk i sammenhæng med et større
naturistarrangement/kurbad. De seneste 2 generalforsamlinger i 2014 og nu igen i 2015 afholdes på Fyn,
hvilket også kan siges at være hensigtsmæssigt, da det ligger midt i landet. Det er godt, at landsbestyrelsen
har ændret det til et årsmøde, men med placeringen på Fyn er der imidlertid ikke lige vilkår for at deltage –
medlemmer for Sjælland har store udgifter til bl.a. Storebæltsbroen og medlemmer fra Nordjylland har
meget langt til Fyn.
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Forslag til beslutning: Generalforsamlingen nedsætter et udvalg, der senest til næste generalforsamling skal
fremkomme med forslag til en transportudligning betalt af DN Land, således at alle medlemmer har lige
mulighed for at deltage i landsforeningens generalforsamlinger. Økonomi og social status bør ikke være en
forhindring til at deltage i landsforeningens generalforsamlinger.
Alternativt stiller jeg forslag om, at landsforeningens generalforsamlinger placeres skiftevis Øst og Vest for
Storebælt.
Kommentar:
Efter bestyrelsen under forslag 1, lovede at lægge årsmøder/GF rundt om i landet, altså fordele det trak
Søren sit forslag.

Forslag 4. Bo Frederiksen
"Generalforsamlingen beslutter, at i vedtægter for den landsdækkende forening Danske Naturister
skal stemmerne ved vedtagelse på enhver generalforsamling i den landsdækkende forening fordeles
med et medlem en stemme.
Beslutningen gælder kun til og med vedtagelse af et sæt nye vedtægter for den landsdækkende
forening fra og med 22.03.2015."
Begrundelse:
På ordinær generalforsamling i 2014 blev nedsat et Vedtægtsudvalg, der skulle udarbejde et nyt
sæt vedtægter for den landsdækkende forening, et udvalg hvori jeg var medlem. Ved udvalgets
første møde blev det klart, at der var divergerende opfattelser af, hvad udvalget var til for.
Jeg mente, at det var vedtægter for foreningen som den er- og var i 2014 - herunder at et
medlem har en stemme ved beslutninger på generalforsamlinger.
Andre mente, at udvalget kunne formulere vedtægter, hvor stemmerne skulle være anderledes
fordelt.
Forslaget er fremsendt for at fastlægge fordeling af stemmer på generalforsamlinger i den
landsdækkende forening.
Kommentar:
Mette Duekilde: Fortalte om hvordan bestyrelsen havde opfattet forslaget, som at det omhandlede
afstemning om vedtægtsændringer på denne generalforsamling, hvor der allerede gælder et medlem, en
stemme. Hvilket gjorde at de ikke rigtig forstod problemet.
Meningen er åbenbart at Bo Frederiksen med forslaget ønsker at binde fremtidige vedtægter.
Der var en heftig diskussion, referenten måtte til sidst bede om en opklaring, hvilket mange var glade for,
for en del forstod ikke hvad problemet egentlig var.
Laila Qvant: Udvalget blev nedsat i 2014, da Leslie (advokat) gjorde os opmærksom på at flere af vores
formuleringer i vedtægterne ikke var i orden eller var direkte forkerte, hvorfor de skulle rettes til. Så det er
vel egentlig ikke til diskussion i dag. Det skulle være sket, det var udvalgets opgave og skal være færdig
senest GF 2015.
Carsten Pedersen: Opklarer og tydeliggøre opgaven inden afstemning:
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Må udvalget kun se på vedtægterne eller må de også kigge på strukturen?
Hvis ja, og de kommer med forslag til strukturændring, vil den kunne forkastes ved GF, hvis vi ikke
mener den er i orden, vi skal jo stemme herom.
Ja:
Nej:
Undlader at stemme:

12
17
18

Forslaget blev forkastet

5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent.
Det årlige kontingent vil fortsat være 250 kr. (50 kr. heraf til lokalforeningen) DUN 180 kr. (50 kr. heraf til
lokalforeningen). Hvis man er med i flere lokalforeninger, hæves beløbet med lokalforeningens pris
Ja:
Nej:
Undlader at stemme:

46
0
1

Forslaget blev vedtaget

Valg til bestyrelsen:
7. Valg af formand for 2 år (lige år)
Mette Duekilde DN-K (ej på valg)

Valg af kasserer for 2 år: (ulige år)
Bjarne Elstrøm DN-Øst J (modtog genvalg)

Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (lige år)
Thomas Asferg DN-Øst J (ej på valg)

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (ulige år)
a) Martin Vilmann (DN-SJ) (modtog genvalg)
b) Torben Larsen (DN-SJ)

8. Valg af bestyrelsessuppleanter
Helge Bøgegaard DN-FS & Henning Møller DN-Midtvest

9. Valg af revisor
Vagn Sørensen blev enstemmigt genvalgt som revisor.

10. revisorsuppleant
Søren Kristensen blev enstemmigt valgt som revisorsuppleant.
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11. Udkast til aktivitetsplan for det kommende år
Mette Duekilde gennemgik aktivitetsplanen.

Spørgsmål:
Henrik Hansen: arbejdes der med campingnaturisme. DN skal lave en fælles brochure mellem DNU/DN og
campingpladserne.

12. Eventuelt
Kjeld Karbæk fortalte om status på vedtægtsudvalgets arbejde.
Kjeld viste 3 forskellige modeller
• Som vi ser ud i dag (alle medlemmer kan komme til GF og har en stemme)
• Hvordan vil ville se ud hvis vi brugte DGI modellen (så sender vi lokalforeningerne til GF og de
stemmer på vores vegne.)
• Et mix af de 2 modeller, hvor lokalforeningerne får f.eks. 3 med i DN-lands bestyrelse
De arbejder nu, så vi kan få en debat om hvilken struktur vi i DN ønsker at have. Forventer at sende i høring
i efteråret, så alle ved hvad de skal stemme om til næste GF.
Vedtægtsudvalget kan godt komme med flere udkast
Bo Frederiksen: Samtidig med at de ser på strukturen, skal de rette vedtægterne til, så de er rigtige, det var
den egentlige opgave. Bo´s opfattelse var at man ellers kun ville lave strukturændringer, hvilket ikke er ok,
det var ikke formålet med udvalget.
?: DNU kører efter model 2 og er helt død. Så vi skal passe på DN ikke at lave samme fejl.
Bestyrelsen: Der er fejl i vedtægterne og de skal selvfølgelig rettes vi ved ikke helt hvor disse er, vi kan
måske hører Leslie om han vil rette dem til, så de er lovlige og rigtige. Derefter kan der arbejdes videre med
strukturforslag.
Martin Duekilde: Når vi ændrer strukturen kan vi lige så godt åbne Pandoras æske og nedlægge
lokalforeningerne og gøre dem til aktiv grupper.
Søren Kristensen: Der er vist 3 struktur forslag fra udvalgets side. Vi forventer at de alle er
gennemarbejdet med for og imod inden høringen i lokalforingerne.
Mogens Heimann: Den udsendte samarbejdsaftale DN-land har udsendt, hvad sker der med den?
Thomas Asferg: I 2013 udsendte DN-Landsbestyrelse et udkast til en samarbejdsaftale mellem
lokalforeningerne og DN-Land, denne er dog sat i bero til vedtægterne er revideret.
Mandat til Vedtægtsgruppen:
Det samme som sidste år: Tilrette vedtægterne.
Gruppen består af Martin Vilmann, Linda Pedersen, Bjarne Elmstrøm og Kjeld Karbæk
Carsten Pedersen: Vi mangler et medlemsblad. Nyhedsbrev og nettet ok, men man mangler noget fysisk, og
noget som kan ligge fremme. Evt. et ½ års eller et hel års blad
?: Hvad vil et blad ca. koste? Ca. 70-80.000,- om året el. lign. + en redaktør der kan og vil bruge tiden herpå.
Svend Erik Christensen: DN-E har oplevet fejl med Winkas og adgangen til medlemskartoteket.
Bjarne Elmstrøm: Husk at melde om fejl, vi kan ikke se når nogle oplever problemer, og kan dermed ikke
løse det.
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