Referat fra møde den 9. marts 2017 kl. 16:00,
på adressen TJ camper, Constan?avej 1, 8722 Hedensted.
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Referat:

1 Indledning og velkommen.
Flemming indledte med at sige velkommen Yl bestyrelsesmedlemmerne og takkede Tonny,
der lagde mødelokale Yl.
E[er de nyligt vedtagne vedtægtsændringer er der nu kun 2 bestyrelsesmedlemmer fra hver
organisaYon + webmaster. Ialt 5 bestyrelsesmedlemmer.
CamperVenner har udpeget Henrik Bagger og Tonny Paepke Jørgensen som deres
repræsentanter, men Hans Jørgen Vad og Flemming Stagis deltager fra DK-Autocam.
John Ipsen er udpeget som webmaster.

2 Godkendelse af referat fra mødet den 17. december 2016.
Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

3 Vedtægter.
CamperVenner har på sidste bestyrelsesmøde vedtager at indtræde i ACR’s bestyrelse.

Generalforsamling forventes a`oldt lørdag den 20. maj 2017, kl. 14:00 i Kjeldbjerg
forsamlingshus. Debe er e[er Dansk AutoCamperForenings generalforsamling, der a`oldes
lørdag den 6. maj.
Endelig fordeling af bestyrelsesposter afventer eventuel indtræden af Dansk
AutoCamperForening.

4 Økonomi.
Der blev kort redegjort for hvorledes Rådets økonomi hang sammen. I øjeblikket er der kun
indtægter på 15 kr. pr. medlem i de 2 foreninger. Men der er en pæn kassebeholdning på ca.
20.000 kr., der klarer udgi[erne indYl videre.
Kassereren udsender nu regninger på medlemsgebyr Yl de to foreninger.
5

Webmaster.
John fremviste den viderebearbejdede hjemmeside, som blev godkendt. Websitet forventes
færdigt inden Dansk AutoCamperForenings generalforsamling
Johns Ydligere forslag Yl Handlingsplan (en udvidelse af vedtægternes §1, stk.4) blev
godtaget og lægges nu ind på hjemmesiden.
På den gældende udgave af Rådets hjemmesider mangler en del af de Ydligere referater.
Flemming tjekker og sender de manglende referater Yl John, som lægger dem ind på
hjemmeside.
FaceBook-administraYonen er nu overgivet fra Helmut Madsen Yl John og Flemming.
Rådet har allerede en DropBox. Flemming snakker med Max Watson om hvorledes, der kan
gives adgang Yl de nye bestyrelsesmedlemmer.

6 Siden sidst.
Rådets forslag Yl Skabeministeriet vedrørende ændring af registreringsafgi[ blev ikke
behandlet i denne omgang, men er lovet behandlet i næste omgang.
Rådet har indsendt kommentarer Yl det kommende nye Campingreglement. Der er endnu
ikke fremkommet noget nyt reglement.
Der er posiYve snakke om nye pladser i Vejle, Hedensted, Silkeborg, Juelsminde, Stevns,
Hedeland, Hirtshals, Norsminde, Esbjerg, Løgumkloster, Dageløkke og Syddjurs.
Flemming tjekker om der er muligheder ved det Ydligere observatorium ved Brorfelde, der
nu er omdannet Yl museum.
I Tyskland oprebes stellpladser med EU-Ylskud. Det bør man også kunne i Danmark.
Flemming undersøger hos EU’s informaYonskontor i København.

Rådet har Ydligere ha[ tanker om at udarbejde en folder om autocampere ved danske slobe
og herregårde. Arbejdet gik i stå grundet manglende Ylbagemeldinger fra slobene og
herregårdene. Men nu er det Yd Yl at genoptage arbejdet. Flemming sender den hidYl
udarbejdede folder Yl Henrik.
Flemming har Ydligere udarbejdet et notat ”Info Yl Autocamperforhandlere om
bannerreklamer”. Notatet skal forkortes og der skal Ylføjes et afsnit om bannerstørrelser og
priser. Flemming snakker med John om debe.
John har sendt et brev om ”Sæsonnummerplader” Yl SKAT. Der er endnu ikke nogen
reakYon. Der håbes på en nemmere procedure i lighed med afgi[er på motorcykler og
veteranbiler.

7 Eventuelt.
Rådet ønsker at arbejde mere med sikkerheden omkring autocampere. Det kunne dreje sig
om gastest, fyldning af gasﬂasker og lignende.
Der skal oprebes en kontaktliste med kontaktpersoner i styrelser, råd m.m.
Det ville være ønskeligt med spørgeskemaer om autocamperes adfærdsmønstre. Skemaet
skal udsendes Yl størst mulige kreds, eventuelt via FaceBook. Der ﬁndes programmer og
systemer, der kan klare debe og som kan erhverves Yl en fornu[ig pris.

8 Næste møde.
Næste møde a`oldes
onsdag den 5. april 2017 , klokken 16:00
hos TJ camper, ConstanYavej 1, 8722 Hedensted.

Hilsen Flemming
21. marts 2017

