Referat fra online-bestyrelsesmøde i DN Land,
mandag den 7. juni 2021 fra klokken 19.00
Til stede: Torben Larsen, Henning Møller, Bjørn Michaelis, Anders Nielsen, Michael
Hedegaard, Pernille Nielsen, Asger Jeppesen og Fridolin Okkels.
Fraværende: Peter Flindt-Hansen
1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer blev Bjørn, referent Torben
2. Fastlæggelse af endelig dagsorden
Anders ønskede punkt 8 om Zoom-møde efter irsk model udskudt til næste
møde.
3. Siden sidst
Torben fortalte om Lea og Simone, to elever fra Medie- og
Journalisthøjskolen, der som led i deres eksamensprojekt om naturisme havde
aflagt Tysmosen et besøg den 5. juni. Her blev der foretaget interviews og
optaget video fra pool-området. Besøget vil forhåbentlig udmunde i en winwin situation, idet pigerne får deres eksamensprojekt og vi får videoen til
hjemmesiden.
4. Status på økonomi og medlemstal (Bjørn)
Pt. er vi 1013 medlemmer, heraf 69 i restance.
Økonomien er god, så vi forventer at begynde afbetalingen på gælden til
Frederiksberg i december måned d.å.
5. GDPR – kan Torbens forslag bruges?
Ja, med få tilføjelser, som Anders vil fremsende forslag til.
6. Ø-turen - status (Torben)
Der er dags dato 35 tilmeldte, hvilket betyder, at ø-turen gennemføres som
planlagt.
Henning kommer efter aftale med mobilsaunaen, og Torben hænger på
vildmarkskarret (forudsat hans nyerhvervede Citroen C4 kan/må køre med
dette monstrum?).

Referenten supplerer efterfølgende med denne bemærkning: Hvis vi på grund
af gældende restriktioner til den tid stadig kun må sidde 2 i ’suppen’ ad
gangen, ønsker han ikke at gøre sig den ulejlighed at slæbe karret hele vejen fra
Tysmosen til Fyn!
Et tilsvarende forbehold må kunne forventes fra Henning!
Pernille foreslår, at der ifm. evaluering af turen laves en statistik over, hvilke
lokalforeninger deltagerne kommer fra. Disse data er faktisk allerede kendte,
idet deltagerne som led i tilmeldingen skulle anføre dette tilhørsforhold.
7. DN Lands generalforsamling 2021?
Der var enighed om at undersøge muligheden for at afholde GF i Nyborg,
lørdag den 4. september, hvor DN Fyn efter planen afholder deres 2. svømning
i sæsonen. Torben undersøger priser m.m.
8. Zoom-møde efter irsk model (Anders)
Dette punkt udgår og overføres til næste møde.
9. Strandguiden (Henning)
Serveren har været udsat for hacker-angreb flere gange. Denne sårbarhed plus
den manglende mulighed for at tage backup gør, at vi finder en bedre server til
formålet.
Strandguiden kan derfor ikke for nuværende opdateres, og Henning har
følgelig ikke kunnet hjælpe et medlem med at få sat stranden Bøgested Rende
på ’kortet’.
10.World Naked Hiking Day den 21. juni – nogen initiativer?
Der var enighed om i bestyrelsen at flytte denne begivenhed til dagen før, da
den 21. juni er en mandag, hvilket nok vil begrænse deltagerantallet.
Man har som bekendt et standpunkt, til man tager et nyt. Dette gjaldt også for
Torbens forslag om en tur ad Værslevstien i Nordvestsjælland. Denne
strækning skønnes af flere at være for kedelig, hvorfor den kendte Bidstrup
skov igen må stå for skud.
DN MidtVest præsenterede en vandretur ved Græm Strand i Vestjylland med
efterfølgende diner transportable i form af grillede pølser med kartoffelsalat.
Mobilsaunaen vil selvfølgelig også indgå i det favorable tilbud til kun 20
kroner pr. næse.
Begge begivenheder vil være at finde på hjemmesiden.
11.Eventuelt

Thomas har foreslået et pool-party på Tysmosen den 2.sidste weekend i august,
men har ikke tid til at arrangere det. Asger byder ind med et forslag, der går ud
på, at DN Storkøbenhavn meget passende kunne afholde sin GF på Tysmosen i
nævnte weekend. Efter mødet ville man så afholde et pool-party med pool-bar,
vildmarkskar og saunagus.

Næste møde blev fastsat til mandag, den 2. august fra klokken 19.00.

