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Referat 

Møde i Autocamperrådet 
Den 24. juli 2016, Nyborgvej 21, 5540 Ullerslev  
Kl. 13:45 - 18:00 
 
 
Deltagere: 
Max Watson    MW Dansk Autocamper Forening 
Helmut Madsen  HM Dansk Autocamper Forening 
Mariann Steengaard  MS DK-Autocam 
Hans Jørgen Vad  HJV DK-Autocam 
Flemming Stagis  FST DK-Autocam 
 

 
Dagsorden: 

1.  Indledning 
2.  Godkendelse af referat fra møde den 27.05.2016 
3.  Økonomi 
4.  Ekstraordinær generalforsamling. Fremtidige vedtægter 
5.  Forslag til ny konstituering 
6.  Overdragelse af diverse poster 
7.  Svar far Vejdirektoratet 
8.  Diskussion af evt. møde ACR/CR 
9.  Siden sidst 
10.  Eventuelt 
11.  Næste møde 

 
 

Ad 1:   Indledning. 
 Max bød velkommen og takkede Mariann for at lægge mødelokaler til. 
 
Ad 2:    Referat fra møde den 27.05.2016. 
             Referatet blev godkendt og underskrevet. Kan nu lægges på hjemmesiden. 
 
Ad 3:   Økonomi 
 HJV oplyste, at der var solgt 371 campingpas og at der på kontoen for disse står ca. 28.000  
 kr., men hvoraf ca. halvdelen skal betales tilbage til CR. Endvidere står der ca. 22.600 kr. på 
 grundkontoen. Det vil sige en arbejdskapital på i alt ca. 36.000 kr. 
 
 Efter 31.12.2016 bortfalder medlemsgebyret fra DACF og indtægten fra salg af campingkort. 
 Disse to poster har udgjort langt størstedelen af  ACR’s indtægt.  
 
 Max har undersøgt moms-problematikken omkring salg af autocamperkort. Der kan sælges 
 maximum 588 kort, inden der skal betales moms. Dette når vi ikke op på. 
 
 ACR sidder i dag på 10 web-domæner, til en pris af 450 kr. Disse er primært reserveret til 
 hjemmesider på internettet, skrevet på engelsk, tysk, svensk m.m. Det er i dag muligt at få 
 god mening af udenlandske sprog ved hjælp af Google Translate, hvorfor det måske ikke 
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 længere er så nødvendig med de reserverede domæner. Det besluttedes at beholde 
 domænerne og lægge et link på hver af dem til ACR’s hjemmeside. 
 
 Endvidere har ACR følgende domænenavne: 

- autocamperrådet.dk 
- autocamperraadet.dk 
- acr-raadet.dk 

 Disse beholdes, så de ikke misbruges af andre. 
 
Ad. 4:   Ekstraordinær generalforsamling. Fremtidige vedtægter 
 Den ekstraordinære generalforsamling, afholdt den 28.05.2016, vedtog forslag til 
 vedtægtsændringer, der efterfølgende er bearbejdet og har udmøntet sig i nye vedtægter, der 
 udsendes med dette referat, efter diverse tilrettelser af MW. 
 
Ad. 5:   Forslag til ny konstituering 
 Overdragelse af formandens ansvarsposter. MW og HM kan ikke være 
 bestyrelsesmedlemmer efter 31. august. 
 HJV forbliver kasserer 
 MS bliver næstformand 
 FS bliver formand 
 
Ad 6:   Overdragelse af diverse poster   
 Følgende poster skal overdrages fra MW til FS: 

- Bank  
- CVR-registrering 
- Internet  
- Dropbox ???? 
- Fysiske papirmapper 

 
Ad. 7:   Svar fra Vejdirektoratet 
 Vejdirektoratet har nu svaret på ACR’s forespørgsel. Nogle af svarene kræver dog en 
 yderligere uddybning, hvilket MW undersøger. 
 Vejdirektoratets svar lægges nu på ACR’s hjemmeside. 
 
Ad. 8:   Diskussion af eventuelt møde mellem ACR og CR 
    ACR er skuffet over den manglende response fra CR vedrørende ACR’s udmelding af CR. 
 ACR er nok ikke længere så interessante, men vi er opfordret af Erhvervs- og 
 Vækstministeriet til at afholde CR/ACR-møder for udveksling af synspunkter. Endvidere har 
 CR vist selv interne problemer, der bl.a. har kostet en formandsudskiftning.  
 
Ad.9:   Siden sidst 
 Opsigelse af ACR’s medlemskab er sendt til CR den 28. maj 2016 og betyder udtrædelse af 
 CR pr. 31.12.2016. 
 
 John Ipsen (Autocamper-info.dk) har udarbejdet et generelt skrift om autocampere, som ACR 
 har sendt til samtlige kommuner i Danmark. Kun København og Esbjerg har reageret på 
 henvendelsen, og det blot i form af en tilbagemelding om at de havde modtaget skrivelsen.  
  
 FDM kontaktes af FS vedrørende nyt omkring Vejregelrådet og der henvises til mail af 8. 
 oktober 2015. 
  
 Der er stadig personer, der angriber ACR på FaceBook, nu mere i form af personlige angreb  
 på MW. Det er ikke længere ACR’s medlemskab af CR, de træder rundt i. Der er dog også 
 den del, der giver udtryk for, at MW gør er stort og godt stykke arbejde i ACR. 
  
 Antallet af ”Likes” på FaceBook er stigende. 
 
 MW har deltaget i 2 udsendelser i TV-MidtVest, men er blevet stærkt beskåret. 
 
 Pladsen er Juelsminde er under udvidelse. 
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Ad. 10:  Eventuelt 
 Intet til behandling  
 
Ad. 11: Næste møde 
 Næste møde afholdes søndag den 18. september 2016 kl. 12:00 i Kalvehave. 
 
 John Ipsen har udsendt ”Tanker omkring Autocamperrådet”, som indeholder rigtig mange 
 gode idéer, der kan indgå i ACR’s fremtidige arbejde. Skriftet læses inden næste møde, men 
 holdes tæt til kroppen, da der helst ikke skulle noget ud om dette, før det har været behandlet 
 på ACR-bestyrelsesmødet. 
 
 
Flemming Stagis 
5. august 2016 
Et sted i Prag 

 
 
 

           


