Referat fra online-bestyrelsesmøde i DN Land,
tirsdag den 20. april 2021 fra klokken 19.00
Til stede: Torben Larsen, Henning Møller, Bjørn Michaelis, Anders Nielsen, Michael
Hedegaard, Pernille Nielsen, Asger Jeppesen, Fridolin Okkels og Peter Flindt-Hansen
1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer blev Bjørn, referent Torben
2. Fastlæggelse af endelig dagsorden
Følgende ekstra punkter blev tilføjet efter ønske:
Punkt 8:
Arbejd-nøgen-i-haven-dag
3. Siden sidst
Bjørn oplyste følgende:
Tryg-forsikringen, som vi betaler 1305 kr. til om året, er foreningens ansvarsforsikring, altså den lovpligtige forsikring, der dækker personer med
tilknytning til foreningen, eksempelvis foreningens frivillige arbejdskraft.
Topdanmark-forsikringen, som vi betaler 964 kr. til om året, er foreningens
skadesansvarsforsikring, altså den lovpligtige forsikring, der træder i kraft ved
skader på udefrakommende personer, eksempelvis gæster til events arrangeret
af foreningen.
Tysmosens bygningsforsikring blev i første runde betalt af DN Land, men
beløbet er nu blevet refunderet til os jf. lejeaftalen med Tysmosen.
500 stk. fysiske medlemskort er købt for den nette sum af 3.760 kr.
Bjørn forventer, at antallet af kort rækker 7 år frem.
Endelig har vi betalt et éngangsbeløb på 2000 kr. for den feature, der gør, at en
lokalforening automatisk får besked om et nyt medlem ved medlemmets
indmeldelse i DN Land og den pågældende lokalforening.
4. Status på økonomi og medlemstal (Bjørn)
Pt. er vi 1001 medlemmer, heraf 77 i restance. Det betyder, at vi har øget den
betalende del af medlemsskaren med 27 medlemmer ift. sidste opgørelse.
Det går godt med vores økonomi – så godt, at vi nu ser os i stand til at begynde
at afdrage på vores gæld til Frederiksberg.

5. Zoom-møde efter irsk model (Anders)
Anders kunne oplyse, at et Zoom-møde med 100 vinduer åbne og 1 host ville
koste 150 dollars for et år. Anders og Michael går sammen om det tekniske og
ser på de andre muligheder for et Zoom-møde. Der var enighed om i givet fald
først at tilmelde os til august eller september, da et storskala Zoom-møde
næppe vil få den fornødne tilslutning i sommerperioden.
6. Ø-turen til MC-Camp (Torben)
En plan for turen med indbygget nøgenvandring og –ophold på Svelmø er nu
på plads; blot mangler en afgørelse om finansiering af en evt. rabat til
medlemmerne. En rabat på 100 kroner til hvert medlem, der deltager i turen til
Svelmø, som i parentes bemærket koster 250 kroner pr. næse, var oppe at
vende. Måske kan lokalforeningerne overtales til at yde denne rabat, mens DN
Land og medarrangøren, DN-Fyn, så dækker udgiften til mobilsauna,
vildmarkskar, brænde og den levende musik om lørdagen.
7. DN Lands generalforsamling 2021?
Som for ø-turen gælder det for GF, at gennemførelsen forudsætter et løft i
regeringens nuværende corona-restriktioner. Med denne forudsætning på plads
melder spørgsmålet sig om hvorhenne og hvornår?
Kysing blev nævnt som en mulighed slut august først september. Alternativt
kan vores GF holdes indendørs i Nyborg ifm. DN Fyns afholdelse af
nøgensvømning sammesteds. Det vil så nok blive sidst på året.
8. Arbejd-nøgen-i-haven-dag
Pernille opfordrede til, at vi gjorde noget her - enten giver en opfordring til
medvirken før dagen eller en afrapportering efter dagen. Torben sender noget
til Sorø Avis om begivenheden, og Fridolin giver en beretning fra dagen på
Tysmosen med det forbehold, at vejret gør ’havearbejde’ attraktivt!
9. Eventuelt
En journalist fra ugebladet ’Hendes Verden’ efterspørger 3 kvindelige
naturister til en artikel om selvoplevet nøgenhed i naturen. Pt. er der fundet 2
frivillige.
Næste møde blev fastsat til mandag, den 7. juni fra klokken 19.00.

