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Handlingsplan for Danske Naturister i 2013-2014

Danske Naturister har følgende hovedprioriteter for landsbestyrelsens arbejde i det 
kommende år

1. DN skal indtage sin plads i det internationale naturistsamarbejde
DN nåede i 2012 et vigtigt delmål, da vi blev optaget som associeret medlem af INF. Vi 
vil gerne udbygge dette samarbejde, således vi kan blive medlem med fulde 
medlemsrettigheder. Vi er i gang med at opbygge et godt netværk med naturister, der 
ligesom os ønsker at udvikle en moderne udadvendt naturisme. Vi vil gerne i 2013 
udbygge vores samarbejdsrelationer med endnu en naturistassociation.

2. Vi skal styrke samarbejdet med og mellem campingpladserne
DN indgik i 2012 samarbejdsaftaler med Kysing og med Solbakken, Tysmosen blev 
optaget som DN lokal forening i 2013. Vi har på den måde fået en rigtig god platform for 
samarbejdet med campingpladserne. Vi skal i løbet af 2013 sammen med 
campingpladserne have udviklet de steder, hvor det giver mening at samarbejde mellem 
campingspladserne. Vi skal i løbet af sommerhalvåret have inddraget campingpladserne i 
vores aktiviteter, således at vi kan udnytte det potentiale som ligger i campingpladserne 
ikke bare som campingpladser, men også som aktivitetscentre for naturismen. Vi ser 
gerne, at endnu flere af de danske naturistcampingpladser indgår i samarbejdet. Samtidig 
ser vi gerne at en eller flere ”almindelige” campingpladser udvikler afsnit for naturister, 
og står gerne til rådighed med råd og vejledning samt tilbud om samarbejde.

3. Stier nær større byer med plads til naturisme
DN vil i samarbejde med lokalforeningerne arbejde med hvordan der kan afsættes / 
markeres stier i nærheden af de større byer, hvor vi uden at det giver anledning til 
problemer kan gå, løbe og cykle som naturister. Friluftsrådet kan blive en vigtig 
samarbejdspartner i dette projekt.

4. Formidling af naturismen på tryk
Selv om DN i sit udgangspunkt har været digitalt baseret, ønsker vi gennem udgivelse af 
et bredere årsskrift at undersøge potentialet i formidlingen af naturismen på tryk. 
Årsskriftet vil både være rettet mod medlemmer, men ikke mindst mod den bredere 
offentlighed og mod interesserede i naturismen.

5. Vurdering af hjemmeside
Vi skal have lavet en vurdering af vores hjemmeside samt øvrige internet-aktiviteter for 
at finde ud af, hvordan disse skal videreudvikles. Fokus vil være på brugervenlighed, 
overskuelighed og så skal den være lettere at redigere.

6. Hvordan får vi flere aktive i DN?
Den væsentligste udfordring for en videreudvikling af DNs aktiviteter er, at vi skal have 
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flere aktive, der har lyst og evne til at give en hånd med til at planlægge og afvikle 
aktiviteter. Landsforeningen vil gerne sammen med lokalforeningerne drøfte hvad vi kan 
gøre for at få flere aktive og fastholde dem der allerede er aktive.

7. Sikker drift
En væsentlig del af DN landsforeningens arbejde og budget går med at gennemføre den 
grundlæggende foreningsdrift. Et væsentligt tema vil være, hvordan vi får gjort driften 
mindre personafhængig.

8. Udvikling af strategiplan
Vi skal i 2013 udarbejde et forslag til fremtidige strategier for DN's udvikling. Planen 
skal berøre centrale emner som DN's positionering og markedsføring (blandt andet med 
inspiration fra de hollandske tiltag), medlemstilbud, samarbejdsformer, 
medlemsudvikling og værdigrundlag (med udgangspunkt i INF's værdier). Arbejdet 
gennemføres som en kombination af en arbejdsgruppe, der mødes på forskellige 
campingpladser, og et internet-baseret forum."


