Referat af bestyrelsesmøde i DN Land den 7. juli 2020, kl. 20 til 22.30.
Mødet blev holdt som et videomøde (Zoom).
Deltagere i mødet: Asger, Thomas, Torben, Bjørn, Henning, Anders og Pernille
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af ordstyrer og referent
Generalforsamlingen
Samarbejdsaftaler
Saunaeventmøde på Sjællandsgadebadet
Tysmosen: Pool og evt. reklamefremstød.
Procedure for udsendelse af bestyrelsesreferater
Strandguiden
Eventuelt

1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer blev Asger, referent Torben
2. Generalforsamlingen
Vi skal ikke stemme om elektroniske medlemskort på GF – skal på
handlingsplanen. Kan sættes i værk pr. 1. oktober. Kun ganske få medlemmer
vil ikke kunne benytte disse kort.
I tilfælde af dårligt vejr vil det være en god idé at opstille foreningens egne
telte på Tysmosen, idet cafeen ikke kan bruges. Det forlyder, at det ene telt
allerede opstilles inden for de nærmeste uger. Deltagere skal kunne ankomme
fredag.
Det koster ikke noget at deltage i GF, men det er nødvendigt med tilmelding
aht. forplejningen. Thomas bestiller 3 stk. smørrebrød pr. deltager.
Torben udsender indkaldelsen med programmet omkring 1. august.
Thomas sørger for forstærkeranlæg, mikrofon og evt. projektor med lærred.
DN Storkøbenhavn afholder deres GF samme dag samme sted fra kl. 11.00 til
ca. 12.30 (senest).
Handlingsplanen skal udsendes sammen med indkaldelsen. Der foreslås
følgende ændringer i planen: Deadline for opdatering af lokalforeningernes
hjemmesider slettes. Bemærkningen om Tysmosen slettes.
Anders og Pernille skriver udkast til Bestyrelsens beretning. Tysmosen skal
ikke medtages i denne beretning, da Thomas særskilt aflægger rapport herom.
Der er tilsyneladende rift om pladserne i landsbestyrelsen. Flere har budt ind
på jobbet som suppleant. Hvor mange suppleanter kan vi have i bestyrelsen?
Bestyrelsen spørger Michael Hedegaard, om han vil være IT-ansvarlig. Han
administrerer i forvejen landsforeningens hjemmeside.
Bjørn sørger for at opgradere Dropbox – pladsen er nu blevet for lille.

3. Samarbejdsaftaler
Bjørn fremlagde vores aftale med Solbakken og sender aftalen til bestyrelsen
til orientering.
Torben vil kontakte Kysing mhp. en fornyet aftale. Den engelske og den
hollandske naturistorganisation BN og NFN hhv. er blevet kontaktet for om
muligt at få et samarbejde i stand omkring udveksling af events og gode tilbud
på campingophold.
Tranum Klit Camping vil også blive præsenteret for et forslag til en
samarbejdsaftale.
4. Saunaeventmøde på Sjællandsgadebadet
Det blev besluttet, at DN trækker sig fra samarbejdet. Vi har ikke ressourcer til
at løfte opgaven efter Bjarne.
5. Tysmosen. Pool og evt. reklamefremstød.
Thomas oplyste, at den bestilte reservedel til doseringsanlægget nu er på
trapperne, så vi krydser fingre for en snarlig åbning af poolen.
Et reklamefremstød for Tysmosen i form af en folder blev drøftet. Thomas
oplyste, at Tysmosen i forvejen har postkort til samme formål.
Foranlediget af snakken om reklame indgik Anders og Torben i en længere
diskussion om busreklamer. Disse er efter Home Media’s mening for dyre i
forhold til udbyttet. Medlemspleje er en bedre investering.
I øvrigt: Tysmosen blev ikke reddet med sigte på at generere overskud til DN
Land, men alene for at kunne bibeholde en velfungerende naturist-oase tæt på
København til gavn for egne såvel som udenlandske naturister.
Det blev vedtaget at holde 2 møder årligt mellem DN Land og Aktivgruppen
mhp. løbende at få afstemt forventninger til fremtiden.
6. Procedure for udsendelse af bestyrelsesreferater
Referaterne vil fortsat kunne findes på landsforeningens hjemmeside.
Nyhedsbrevet skal gøre opmærksom på, når et nyt referat bliver lagt op.
Et lokalforeningsmøde skal afklare behovet for gensidig udveksling af
bestyrelsesreferater.
7. Strandguiden
Vi spørger, om Michael Hedegaard vil stå for Strandguiden.
8. Eventuelt
Bjørn kontingentafregner 2 gange årligt med lokalforeningerne.
Bjørn fremlagde status på økonomi og antal medlemmer og oplyste, at
medlemmer i restance nu vil blive slettet af medlemslisten.

Således opfattet af Torben

