REFERAT
Møde i Autocamperrådet
Den 21. maj 2015, Ullerslev
14:00 til 18:00
Mødedeltagere:
Max Watson
Helmut Madsen
Torben Anskjær
Flemming Lunde Sørensen
Poul Sørensen
Jørgen Mortensen
Mariann Steengaard
Hans Jørgen Vad
Flemming Stagis

MW
HM
TA
FLS
PS
JM
MS
HJV
FST

Dansk Autocamper Forening
Dansk Autocamper Forening
Dansk Autocamper Forening
CamperVenner
CamperVenner
CamperVenner
DK-Autocam
DK-Autocam
AFBUD
DK-Autocam

DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Velkommen ved MW
Evaluering af generalforsamling
Godkendelse af referat fra seneste møde.
Økonomisk redegørelse. Kassereren er ansvarlig for at seneste månedsbalance er til stede.
Vedtægter med seneste godkendte ændring
Forretningsorden med seneste foreslåede ændringer
Møde med CR (endnu ikke fastlagt)
Redegørelse for åbentstående poster, igangsatte aktiviteter mv.
Dato og sted samt type for næste møde
Eventuelt

REFERAT
1.

Velkommen ved MW
MW bød velkommen og takkede MS for atter at lægge lokale til mødet.

2.

Evaluering af generalforsamling
Generalforsamlingen gik meget fornuftigt og faciliteter og forplejning var i top.
ACR betalte for forplejning m.m. fra fredag aften til søndag formiddag.
Af hensyn til økonomien bør der fremover kun betales for middagen i forbindelse med
generalforsamlingen over rådets kasse.

3.

Godkendelse af referat fra seneste møde.
Referater fra bestyrelsesmøder afholdt den 15.03.2015, 17.04.2015 og 18.04.2015
blev godkendt og underskrevet.

Referat fra generalforsamlingen, afholdt den 18.04.2015 blev godkendt og
underskrevet.
4.

Økonomisk redegørelse
Indtægter p.t.
Udgifter p.t.
Overskud

ca. 44.200 kr.
ca. 25.800 kr.
ca. 18.400 kr.

I regnskabet flyttes kørselsudgifter for bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med
generalforsamlingen til ”Kørsel/bro+færger”. I øvrigt skal mødeforløb/-udgifter tages
op til nærmere behandling. Omkostninger til afholdelse af generalforsamling skal
reduceres væsentligt.

5.

Vedtægter med seneste godkendte ændring
Nye vedtægter blev godkendt på generalforsamlingen og er nu lagt ud på nettet.

6.

Forretningsorden med seneste foreslåede ændringer
I §1, stk. 2 ændres rådskonstitueringens pkt. 5 til:
”5 bestyrelsesmedlemmer, gerne fordelt over hele landet”.
I §2, stk. 1 udgår: ”skiftende hvert år imellem Sjælland/Øerne, Fyn/Sønderjylland og
Nord-/Midtjylland”.
§4, stk. 2:
Stk. 2. ACR er jfr. sine vedtægter et rådgivende organ. Såfremt ACR i sit arbejde
arbejder hen imod indgå aftaler eller foretager aftalelignende drøftelser som risikerer
at medføre, at brugere af autocampere i Danmark vil være ringere stillet end
lovgivningen i dag tilsiger det, vil ACR orientere sine medlemmer om situationen og
bede disse om vurdere det ønskelige i at fortsætte arbejdet og evt. give ACR mandat
til dette.
§6, stk 1: Dette stykke kan reducere vores udgifter i forbindelse med
generalforsamlingerne.
§6, stk 2, punkt 2:
”2. Generalforsamling, her betales endvidere kørselsgodtgørelse til
generalforsamlingens 6 medlemmer”.
Jævnfør §5, stk. 1, afsnit 6 har medlemmer i AutoCamperRådet pligt til at arbejde
etisk forsvarligt og må ikke videregive internt ACR materiale, mails, etc. såfremt dette
kan skade Rådets arbejde eller skade andre ACR medlemmer eller foreningerne
under ACR paraplyen.

7.

Møder med CR m.m.
Alle kan ikke deltage i alle eksterne møder, så man må stole på de rådsmedlemmer,
der repræsenterer AutoCamperRådet. Vi er ét hold og ikke et A- og B-hold.
Der skal snarest holdes møde med Campingrådet, hvor blandt andet følgende skal
drøftes:
 Stjernemærkning
 Fællesnotat ACR/CR
 Strandbyggelinien
 Skiltning af Autocamperpladser
Der bør minimum afholdes 4 ACR/CR-møder om året.
ACR skal være repræsenteret ved samtlige møder med CR, hvor der drøftes
autocamperforhold.

8.

Redegørelse for åbentstående poster, igangsatte aktiviteter mv.
Der er nu næsten 300 ”likes” på Rådets Facebook-side.
Der arbejdes p.t. meget intensivt på markedsføring af pladser i forbindelse med
”Slotte & Herregårde”.
DACF har udviklet en ”app”, hvor man kan se, hvor langt der er til den nærmeste
autocamperplads.
Følgende pladser blev omtalt:
Marieminde (Egernsund) er nu indtastet i den elektroniske guide.
Nappedam (Kalø Vig) er nu indtastet i den elektroniske guide.
Thorsminde, Øster Hurup, Hvalpsund, Kegnæs Havn, Jægerspris, Skærbæk Havn,
Dronningborg Bådlaug (Fjordvej, Randers) og Hørby Bådelaug (Holbæk Fjord)
arbejder med etablering af pladser og vil gerne optages i guiden.

9.

Dato og sted samt type for næste møde
Søndag den 23. august 2015, kl. 14:00 ved Middelfart/Kolding/Fredericia.
Der kan være et problem for visse medlemmer m.h.t. deltagelse.
Torsdag den 24. september 2015, kl. 14:00 på Sjælland.
Weekend 20.-22. november 2015 afholdes møde med julefrokost. Sted ikke fastlagt.
Generalforsamling 2016 afholdes lørdag den 16. april. Dato afklares med
foreningernes bagland.

10.

Eventuelt
Der skal snarest holdes møde med Visit-Denmark.
Der skal sendes information om ACR til handelsstandsforeningerne. Der er
øjensynligt ikke en paraplyorganisation for disse, så hver enkelt skal informeres.
Der kører i øjeblikket en tråd på ACR-Facebook med de sædvanlige modstandere af
Rådets indmeldelse i Campingrådet. Der er tale om meget få personer, men det er
meget desillusionerende for Rådets bestyrelsesmedlemmer.
På DACF’s generalforsamling var der ligeledes en lille hårdfør kerne, der var imod
CR- indmeldelsen. Punktet blev behandlet under ”Eventuelt” og en del af deltagerne i
generalforsamlingen udvandrede.
På DK-AUTOCAM’s generalforsamling blev der stemt om ACR’s indmeldelse i
Campingrådet. Resultatet var at 34 var for indmeldelsen, 11 imod og 3 stemte blank.

Flemming Stagis
29. maj 2015

