Referat fra online-bestyrelsesmøde i DN Land,
mandag den 6. december 2021 fra klokken 19.30
Til stede på Zoom: Torben Larsen, Anders Nielsen, Bjørn Michaelis, Michael
Hedegaard, Fridolin Okkels, Pernille Nielsen, Asger Jeppesen og Peter Flindt-Hansen
1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer blev Bjørn, referent Torben
2. Fastlæggelse af endelig dagsorden
Punkt 3a) om Ø-turen, 3b) om samarbejdsaftalen med DN Østjylland, 4a) om
passivt medlemskab?, 4b) om refusion og diæter og 4c) om afdrag på gæld
blev tilføjet dagsordenen.
3. Siden sidst
Anders er valgt som repræsentant for ’Lyngbo’ i DNU.
3a) Ø-turen
På DN-Ø’s bestyrelsesmøde i december afklares det, om lokalforeningen
vil påtage sig rollen som arrangør af ø-turen til Endelave. Hvis man her
vender tomlen ned, og ingen andre lokalforeninger vil løfte opgaven, må
DN Land træde til. Kontrakten med Louisenlund er jo indgået og
underskrevet.
3b) Samarbejdsaftalen med DN Østjylland
Den til landsbestyrelsen udsendte aftale godkendes med ’pr. mail’ tilføjet
første linje i §2, stk. 1.
Herefter sendes aftalen til DN-Ø til godkendelse/underskrift.
Vi opfordrer igen lokalforeningerne til at sende nyheder ind til
Nyhedsbrevet. Fristen for indsendelse af nyheder til december-udgaven er
fredag, den 17. december.

4. Status på økonomi og medlemstal (Bjørn)
Pt. er vi knapt 1000 medlemmer, og kontoen viser (stadig) sorte tal på
bundlinjen.
4a) Passivt medlemskab?
Bjørn har fået en henvendelse fra et medlem, der ønsker et passivt
medlemskab.
Bjørn meddeler medlemmet, at dette ikke kan lade sig arrangere. Dertil er
kontingentet for lavt i forhold til arbejdet med at administrere ordningen.
4b) Refusion og diæter
Landsbestyrelsen bør have skriftlighed omkring, hvilke refusioner og
diæter, vi er berettiget til at få ifm. rejseaktiviteter i DN-regi.
Det blev vedtaget at få dette skrevet ind i bestyrelsens forretningsorden på
det konstituerende møde umiddelbart efter næste generalforsamling.
4c) Afdrag på gæld (til Frederiksberg)
På et tidligere bestyrelsesmøde blev det besluttet, at 1. rate af tilbagebetalingen på gælden til Frederiksberg skulle afvikles i indeværende
måned. Referenten mener, at beløbsstørrelsen 60.000 kr. blev nævnt.
Michael og Bjørn ser på muligheden for afdragets størrelse.
Pernille foreslog betalingen udskudt til januar aht. overblikket over slutfinanserne i 2021-regnskabet.
5. Generalforsamlingen 2022 (tid og sted?)
Ifølge vores vedtægter skal generalforsamlingen afholdes i første halvdel af
året. Med tanke dels på omikron, dels på muligheden for at afholde GF
udendørs, blev Tysmosen i slut-maj foreslået. Torben kontakter Thomas med
en forespørgsel.
6. Friluftsrådet (Torben)
Friluftsrådet beder om en tekst og et billede, der på anskuelig vis fortæller om
Danske Naturister og foreningens aktiviteter. Formålet er primært at informere
de andre medlemsorganisationer under Friluftsrådet om, hvad DN er for en
størrelse. En tilsvarende henvendelse har de øvrige medlemsorganisationer
fået.
Teksten har ligget klar længe, men billedet mangler. Michael opfordres til at
sende et par af sine fotos fra nøgenvandreturen på Svelmø.

7. Vores dagsorden til mødet med DN Trekanten
Landsbestyrelsens 4 repræsentanter ønsker at drøfte følgende punkter med
lokalforeningen:
Samarbejdsaftalen
Lokalforeningens hjemmeside
Bestyrelsesmedlemmernes e-mailadresser (ajourføring)
Aktivitetspuljen
Udveksling af mødereferater
Ønsker til det fremtidige samarbejde
8. Bør bemandingen på lokalforeningsmøderne ændres, så der altid er mindst én
it-kyndig med?
Nej, listen over besøgsdeltagere viser kun 2 af 9 besøg, hvor der mangler en itkyndig. Skulle behovet opstå under disse besøg, er telefonen opfundet!
9. NudeBook – Status? (Anders/Michael)
’Der arbejdes på højtryk’, lød udmeldingen.
10.Eventuelt
Torben udarbejder et forslag til en revideret samarbejdsaftale med Solbakken.
Peter forhører sig om muligheden for et eventuelt samarbejde med
Frederiksværk Camping ifm. lejrchefens besøg hos Peter søndag.
Foreningens GDPR findes på hjemmesiden under ’Bliv medlem’.
OK at bruge 500 kr. på modelarbejde til Årsskrift 2022.
Asger har involveret sig som frivillig i Sjællandsgadebadet. Måske kan han få
sat en rabatordning i søen til medlemmer af DN Storkøbenhavn.
Naturist-krydsogtværs-opgaven blev vel modtaget.

Næste møde blev fastsat til mandag, den 10. januar 2022 fra klokken 19.30.

