REFERAT
Generalforsamling Autocamperrådet
Lørdag den 28. maj 2016, Ullerslev
11:00 til 15:15
Mødedeltagere:
Deltagere med stemmeret:
Lars Ole Hansen
Eddy Gandløse
Marleen Pedersen

LOH
EG
MP

Dansk Autocamper Forening
DK-Autocam
AN
DK-Autocam

Deltagere uden stemmeret:
Max Watson
Helmut Madsen
Mariann Steengaard
Hans Jørgen Vad
Flemming Stagis

MW
HM
MS
HJV
FST

Dansk Autocamper Forening
Dansk Autocamper Forening
DK-Autocam
DK-Autocam
DK-Autocam

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning 28. maj 2016
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
4. Budgetorientering for indeværende år
5. ACR’s fremHd
6. Indkomne forslag
7. Valg af bilagskontrollanter
8. Godkendelse af konHngent for 2017
9. Eventuelt

Ad. 1:

Valg af dirigent og af referent
HM blev foreslået til dirigent og FST blev foreslået til referent. Begge blev valgt.
HM kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad. 2:

Bestyrelsens Beretning

AutoCamperRådets Ak1viteter 2015 – 2016
Fremført af Max Watson på AutoCamperRådets generalforsamling i Bøgesø, den 28. maj, 2016:
For ACR kan 1den siden forrige generalforsamling i april 2015 karakteriseres som ak1v,
udfordrende og næsten mere kao1sk end den foregående periode.
hNp://www.autocamperraadet.dk/

info@autocamperraadet.dk

Ak1v fordi Rådet har været involveret i et større antal ak1viteter, udfordrende fordi Rådet med de
mange ak1viteter løb ind i 1llidsproblemer, hvilket skabte nærmest kao1ske 1lstande, da
CamperVenner forsøgte at få den siddende formand Mernet, og da deNe ikke lykkedes, at få nedlagt
AutoCamperRådet ved en ekstraordinær generalforsamling i august måned 2015.
Da deNe aNentat også mislykkedes, samlede modstanderne 1lsyneladende endnu en gang
kræQerne, og ved hjælp af udenforstående klubber spredtes ihærdigt en shitstorm på de sociale
medier mod den herværende formand og mod ACR, hvorfor det, som ikke lykkedes for hverken
CamperVenner eller DFAC, lykkedes på DACF’s generalforsamling den 21. maj 2016, hvor man på
mindre end ½ 1me ved hjælp af meget følelsesladede argumenter ﬁk skabt et ﬂertal på 137 DACF
medlemmer, der stemte for DACF’s udmeldelse af ACR. De saglige argumenter, der blev fremført 1l
fordel for ACR, syntes at blive overhørt, hvoreQer formanden for DACF’s bestyrelse måNe opsige
samarbejdet med ACR pr. 31/8 2016.
Endnu en gang kan man konstatere, at den gamle tese om, at gentages en løgn 1lstrækkeligt
mange gange, er der al1d nogle, der 1l sidst tror, at løgnen er den pure sandhed. I deNe 1lfælde
137 ud af DACF’s næsten 2½ tusinde medlemmer.
Alterna1vt kan den nuværende formand se i øjnene, at han ikke har været dyg1g eller ihærdig nok
1l at få de rig1ge informa1oner udbredt om, hvad det er for et glimrende stykke arbejde ACR’s
bestyrelsesmedlemmer udfører ganske gra1s og uselvisk for alle med autocampere. DeNe forhold
skal herved beklages, hvorfor formanden fratræder, når diverse overdragelser er 1lendebragt, dvs.
senest pr DACF opsigelsesdato, den 31. august 2016.
Det paradoksale er, at eQer CamperVenner udmeldte sig selv og eQer at ekskluderede
DK-Autocam- og DACF-medlemmer startede Danmarks Frie AutoCampere, har visse af de eksterne
klubber indset, at et vist samarbejde, eller koordinering, trods alt er nødvendigt. Her henvises 1l
Finn Knudsens ini1a1v 1l DK-A og DACF’s formændene om opreNelse af et udvalg klubberne
imellem. Da undertegnede nok må betragtes som et forstyrrende element, vil jeg overlade denne
mulighed 1l den frem1dige bestyrelse.
For ikke at tærske langhalm på de mindre muntre begivenheder følger her en kronologisk liste over
nogle af de ak1viteter, som ACR trods den meget demoraliserende hetz har gennemført i perioden:
22/5 2015

Træf/AC plads Gram Slot

ACR havde i ﬂere omgange snakket med Svend Brodersen om
autocamperplads og træf ved sloNet

30/5 2015

Holstebro Kommune

Snak med VisitHolstebro om nye AC pladser

6/6 2015

Rødvig AC plads

Besig1gede ombygning af Rødvig AC plads

14/6 2015

Nexø AC plads

Besig1gede Nexø AC plads

21/7 2015

Møde med Campingrådet

Møde hos Aarhus Camping

21/7 2015

Brev 1l Assens Kommune

Bearbejdning af Assens Kommune vedr. AC plads

1-3/8 2015

Træf i Grønhøj

ACR stod for træﬀet eQer et 1dligere møde om AC Plads
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23/8 2015

ACR bestyrelsesmøde i
Hampen

28/8 2015

Ekstraordinært ACR
Generalforsamling

24/9 2015

ACR bestyrelsesmøde

8/10 2015

Møde med Campingrådet

Agoldt hos Odder Camping

26/10 2015

Ekstraordinært ACR
Generalforsamling

Elektronisk møde - afstemning om 1lpassede vedtægter

28//10 2015

Informa1onsmøde

Vejen Kommune mﬂ.

29/10 2015

Besig1gelse

Besig1gede mulige AC pladser Vejen Kommune

Start nov 2015

Start af salget af CKE kort

Salg via DACF hjemmesiden

3/11 2015

Brev 1l

Kerteminde kommune

21/11 2015

ACR bestyrelsesmøde

Agoldt i Ullerslev

30/11 2015

Informa1onsmøde

Thisted Kommune

16/12 2015

Turistevent

Inspira1onsmøde med turistorganisa1oner agoldt hos DI KBH

5/1 2015

Salg af CKE kort

Salg ﬂyNes over på ACR hjemmesiden – via Swipp og bankovførsel

27/1 2016

Turismetræf

Møde med turistorganisa1oner og kommuner, Børsen KBH

17/2 2016

Brev 1l Lemvig Kommune

20/2 2016

ACR bestyrelsesmøde

Agoldt i Ullerslev

11/3 2016

Etablering af AC-udvalg

Ini1eret af Erhvervs- og Vækstministeriet

16/3 2016

Møde med Campingrådet

Hos DK-Camp Vejle

17/3 2016

Informa1onsmøde

Sønderborg Kommune

30/3 2016

Interview

Ar1kel 1l DCU bladet

3/4 2016

ACR bestyrelsesmøde

Agoldt i Ullerslev

4/4 2016

Brev 1l ministerier

Protest mod parkeringsforhold i div. kommuner

14/4 2016

Assens AC plads

Telefonsamtale med Havnemester Ole Knudsen, som ringer

5-8/5 2016

Træf i Kerteminde

Samarbejde med Visit Kerteminde + brev med korrigeret tekst

8/5 2016

Assens AC plads

Besig1gelse af AC plads

8/5 2016

Rudkøbing AC plads

Besig1gelse af AC plads

9/5 2016

Bagenkop AC plads

Besig1gelse af AC plads

9/5 2016

Dageløkke AC plads

Besig1gelse af AC plads

Agoldes i Ullerslev
Campervenner udtræder af ACR
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17/5 2016

Kontakt 1l Vejdirektoratet

Vedr. parkering med AC’er og brug af eksternt udstyr

20/5 2016

Julesminde ny AC plads

Besig1gelse af AC plads

DeNe var en opsummering af nogle af AutoCamperRådets udfordringer og arbejde fra maj 2015 og
frem 1l i dag.
Frem1den vil jeg ikke komme ind på, da jeg mener, at den diskussion bør ligge uden for denne
beretning, situa1onen taget i betragtning.
Men for god ordens skyld vil jeg som inspira1on for resten af året genbruge nogle af emnerne fra
sidste år:
1. Kontakt 1l samtlige danske havne om autocamperpladser, hvis de ikke allerede 1lbyder
disse muligheder.
2. Opfølgning på bynære autocamperpladser i samtlige danske købstæder, der ikke allerede
1lbyder disse muligheder.
3. Kontakt 1l myndigheder og bu1kskæder om indretning af større P-båse 1l store biler, som
f.eks. autocampere og varevogne.
4. FortsæNelse af møderækken omkring udlignings- og ejerafgiQer for autocampere.
5. FortsæNelse af arbejdet med et fælles papir mellem ACR og Campingrådet.
6. Udbygning af ACR’s informa1ons1lbud 1l udenlandske autocamperturister.
Hvad angår arbejdet med Campingrådet kan følgende konstateres:
• Dialogen om afskaﬀelse af den urimelige 1dsbegrænsning i QuickStop ordningen ser ud 1l
at bære frugt. DK-Camp påstår, at der i sæsonen 2017 kommer en bedre ordning.
• Få informeret campingpladser om autocamperturisters ønsker. Sker løbende.
• Få Campingrådet 1l at forstå forskellen på AC-folket i forhold 1l almindelige campister.
Mener jeg er sket.
• Få Campingrådet 1l at acceptere, at der i Danmark skal kunne 1lbydes en bredere viQe af
overnatnings1lbud 1l AC turister. Arbejdes der på.
• Få Campingrådet 1l at acceptere ACR’s retningslinjer for parkering. Vi har ikke hørt
protester over de udsendte retningslinjer for parkering med autocampere (udsendt
november 2014), som Vejdirektoratet nu 1lsyneladende accepterer.
• Få ﬂere campingpladser 1l at forstå, at man kan samarbejde om lokale AC pladser, der ikke
nødvendigvis ligger på samme matrikel (f.eks. som AC-pladsen i Hvide Sande). Sker allerede,
den nye Tønder-plads opreNes af Danhostel, der ejer den lokale campingplads, og den
kommende AC-plads i Julesminde, der ligeledes drives af campingpladsen.
Om ikke andet kan formanden konstatere, at indsatsen ikke har været helt forgæves.
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Beretningen blev efter enkelt uddybende spørgsmål enstemmigt godkendt af
generalforsamlingen.
Ad. 3:

Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
JHV uddelte og kommenterede regnskabet for 2015.
REGNSKAB
Indtægt i 2015:
Udgifter i 2015:
Resultat 2015:

overskud

48.987,52 kr.
40.417,50 kr.
8.569,59 kr.

Underskuddet fra sidste år er nu vendt til et overskud, ikke mindst på grund af en ikke
ubetydelige indtægt fra salg af Autocamperkort.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad. 4:

Budgetorientering for det kommende år
JHV uddelte og kommenterede budgettet for 2016.
BUDGET
Der blev fremlagt budget for 2016:
Forventet indtægt i 2016:
53.700,00 kr.
Forventet udgifter i 2016:
46.00,00 kr.
Forventet resultat 2016:
Overskud 7.700,00 kr.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.
MW skal afklare, om såvel kontingenter som indtægter ved salg af autocamperkort
indgår i omsætningen. Hvis kontingentet indgår, kan det være ACR er momspligtig.

Ad. 5:

ACR’s fremtid
I 2017 vil der (sandsynligvis) ikke være kontongent fra DACF (ca. 35.000 kr.). MW
opfordrede den tilbageværende forening, DK-Autocam, til at drive ACR videre.
EG redegjorde kort for beslutning på DK-A’s generalforsamling om fuld opbakning til
både ACR of samarbejdet med CR og skitserede kort, hvorledes ACR kunne
forsætte.
På foranledning af Erhvervs- og Vækstministeriet er der nedsat et udvalg, hvor der
udveksles meninger mellem ACR og CR. Det betyder nødvendigvis ikke, at ACR skal
opretholde medlemskabet i CR, men ved en udmeldelse falder indtægten ved salg af
autocamperkortet væk, hvilket er en af hovedhjørnestenene i ACR’s økonomi.
Bortfaldet af kort-indtægten kunne modsvares af et salg af banner-reklamer, primært
fra AC-forhandlere. En udmeldelse fra CR kunne måske også medføre, at DACF og
CampingVenner kunne genindtræde i ACR, men det skal besluttes på en
generalforsamling i de enkelte klubber. LOH mente, at man ikke skulle afholde en
ekstraordinær generalforsamling i DACF på nuværende tidspunkt, men vente med at
fremsætte forslag om genindtræden i ACR til næste års ordinære generalforsamling.
På ACR’s FaceBook-side har flere givet udtryk for, at de gerne støtter rådet
økonomisk (100 kr. ?)
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MW indkalder CR til et møde hurtigst muligt og meddeler (senest 30/6), at ACR er
nødsaget til at trække sig som medlem af CR med udgangen af indeværende år. Men
vi ser gerne at vi stadig drøfter problemer i et samarbejdsudvalg.
Generalforsamlingen var enig i, at ACR skulle fortsætte året ud i en eller anden form.
Ad. 6:

Indkomne forslag
Der var forslag til visse ændringer i vedtægter efter den nye situation. Det besluttedes
at foretage en gennemlæsning af vedtægterne og snarest melde tilbage.

Ad. 7:

Valg af bilagskontrollanter
Jørgen Madsen, DK-A
og
Carsten Brandstrup Hansen, DACF
valgtes til bilagskontrollanter.

Ad. 8:

Godkendelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog at man fastholdt kontingentet på 15 kr. pr. medlem for 2017.
Dette blev godkendt.

Ad. 9:

Eventuelt
Mw takkede for en rolig generalforsamling og for solid opbakning.
Der indkaldes til nyt møde, når der har været kontakt til CR.
Flemming Stagis
21. april 2015
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