REFERAT
Generalforsamling Autocamperrådet
Onsdag den 14. maj 2017, Hedensted
16:00 til 19:15
Mødedeltagere:
Deltagere med stemmeret:
Finn Knudsen
Jørgen Nielsen
Anne Norup
Helmut Madsen
Eddy Gandløse
Mariann Steengaard

FK
JN
AN
HM
EG
MS

CamperVenner
CamperVenner
Dansk AutoCamperForening
Dansk Autocamper Forening
DK-Autocam
DK-Autocam

Deltagere uden stemmeret:
John Ipsen
Tonny Jørgensen
Hans Jørgen Vad
Flemming Stagis

JI
TJ
HJV
FS

Webmaster
CamperVenner
DK-Autocam
DK-Autocam

Formanden for ACR skal deltage, mens øvrige bestyrelsesmedlemmer KAN deltage i generalforsamlingen
med taleret, men uden stemmeret. Et bestyrelsesmedlem kan ikke deltage som en medlemsforenings
stemmeberettigede ved generalforsamlingen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
4. Budgetorientering for indeværende år
5. Udvidelse af antallet af medlemmer i AutoCamperRådet
6. ACR’s fremGd
7. Valg af bilagskontrollant
8. Godkendelse af konGngent 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, men grundet
travlhed hos en del af deltagerne, havde man måttet rykke generalforsamling ind i
juni.

Ad. 2:

Bestyrelsens Beretning
AutoCamperRådets Aktiviteter 2016 – 2017:

For ACR, kan ,den siden forrige generalforsamling i maj 2016, kun karakteriseres som travl, udfordrende og
meget turbulent.
hMp://www.autocamperraadet.dk/

info@autocamperraadet.dk

Travl fordi Rådet har været underbemandet og har involveret i mange ak,viteter og udfordrende fordi der
har været en del uro og uoverensstemmelser mellem forskellige holdninger og synspunkter samt en hel del
kri,k af Rådet, startende med begyndelsen af 2015, hvilket medførte, at Campervenner meldte sig ud af ACR
og på generalforsamling i Dansk AutoCamperForening (DACF) i maj 2016, blev det besluJet, at DACF skulle
trække sig fra ACR grundet ACR’s medlemskab i Campingrådet. DeJe medførte at det eLer 1. september
2017 kun var DK-AutoCam, der repræsenterede ACR.
ACR besluJede, at udmelde sig af Campingrådet ved udgangen af 2016, for aJer få ro på sidelinjen. DeJe
medførte, at ACR hereLer har mistet hovedindtægten, nemlig indtægten ved slag af Campingkort. Man vil i
frem,den overveje at supplere indtægterne med salg af banner-reklamer.
I starten af 2017 besluJede CamperVenner dog at genindtræde i Rådet og på generalforsamling i DACF i
maj 2017 har man her ligeledes besluJet at genindtræde i Rådet.
Medlemmerne i ACR’s bestyrelsen udgør p.t. følgende:
Hans-Jørgen Vad (1866), kasserer, og Flemming Stagis (1047), formand, fra DK-A
Tonny Paepke Jørgensen og Henrik Bagger fra CamperVenner
samt John Ipsen, Webmaster med stemmeret.
DACF har endnu ikke udpeget deres to bestyrelsesmedlemmer.
På trods af ovennævnte har Rådet formået at holde et stort ak,vitets niveau med følgende ak,viteter i det
forløbne år:
Maj 2016: ACR sender brev ,l samtlige kommuner vedrørende restrik,oner i forbindelse med overnatning,
som kun kan ﬁndes som parkeringsbekendtgørelser på kommunernes hjemmesider. DeJe er ikke ,lladt eLer
1. marts 2014, men alligevel er der 35-40 kommuner, der stadig har deJe forbud i deres bekendtgørelser.
Kommunerne må kun indføre mere lempelige generelle regler for parkering.
September 2016: Der indsendes høringssvar i forbindelse med udarbejdelse af nyt Campingreglement. DeJe
campingreglement er endnu ikke udarbejdet og forventes først at være klar i sidste halvdel af 2017.
September 2016: ACR deltager i repræsentantskabsmøde i Campingrådet.
September 2016: John Ipsen (autocamper-info.dk) indsæJes som stemmebere_get web-master.
November 2016: Der indsendes kommentarer i forbindelse med SKAT’s udspil vedrørende
registreringsafgiLer. Man tænker at nedsæJe afgiLen med 10%, men dog ikke for autocampere.
Januar 2017: Antallet af bestyrelsesmedlemmer nedsæJes fra 3 ,l 2 pr. medlemsforening for at reducere
udgiLerne.
Februar 2017: CamperVenner genindtræder i ACR.
Februar 2017: Der udarbejdes nye vedtægter for ACR.
Marts 2017: Der indsendes forslag ,l SKAT vedrørende sæsonnummerplader ,l autocampere, svarende ,l
regler for veteranbiler og motorcykler.
Maj 2017: Der reJes henvendelse ,l SkaJeminister Karsten Lauritzen og SkaJeudvalget, med henblik på at
få ændret kravet om 4 egentlige sovepladser i autocampere. Derved er det meningen, at autocampere skal
kunne erhverves med færre sovepladser, uden at det går ud over afgiLsberig,gelsen på den nuværende
afgiL på 60%.
Maj 2017: DACF holder generalforsamling og ønsker hereLer at indtræde i ACR.
Der har været kontakt ,l følgende steder i forbindelse med etablering/promovering af autocamperpladser:
• Hirtshals
• Vildsund
• Blåvand Zoo
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Blåvand / Sternlicht
Løkken
Rømø
Nordborg
Stevns
Vejle
Middelfart
Fredericia
Hedensted
Juelsminde
Haderslev
Hedeland /Taastrup
Gilleleje
Holstebro
Syddjurs
Esbjerg
Løgumkloster
Kerteminde
Norsminde
Øer
Højrup
Tønder

Endelig arbejdes der på en ny hjemmeside ,l ACR, der udkommer om kort ,d.
Beretningen blev efter enkelte uddybende spørgsmål enstemmigt godkendt af
generalforsamlingen.
Ad. 3:

Fremlæggelse af revideret regnskab
JHV kommenterede regnskabet for 2016.
Regnskabet udviser en indtægt på knapt 65.375 kr. og en udgift på godt 39.000 kr.
Alt i alt et overskud på knapt 26.400 kr.
Der skal dog for regnskabsåret tages højde for en udgift til Campingrådet for
udstedelse af CE-kort, for 2016, som endnu ikke er betalt på kr. 14.400, idet
opkrævningen først er blevet fremsendt i 2017, derfor vil denne udgift, først figurere
for regnskabet 2017. Dette giver en skævvridning af udgifterne. Det reelle overskud
er derfor kun 12.000 kr.

Ad. 4:

Budgetorientering
Der har ikke været udarbejdet budget for 2017, da der herskede stor usikkerhed
omkring antallet af foreninger, som ville være med i ACR. Antallet er nu kendt og der
udarbejdes et budget snarest.

Ad. 5:

Udvidelse af antallet af medlemmer i AutoCamperRådet
Dansk AutoCamper Forening besluttede på deres generalforsamling i maj 2017 at
søge om genoptagelse i ACR. DACF’s bestyrelse ønskede dog en differentieret
betalingsmodel, så de forholdsmæssigt ikke betalte lige så meget som de små
foreninger, ligesom de ønskede 3 personer i bestyrelsen.
Det øgede antal af bestyrelsesmedlemmer blev imidlertid frafaldet, men betalingen pr.
medlem tog en meget stor del af mødet. Resultatet af drøftelserne kan ses under pkt.
8.
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De nye bestyrelsesmedlemmer fra DACF bliver Morten Lægaard og Helmut Madsen.
Ad. 6:

Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

Ad. 7:

Valg af bilagskontrollanter
Jørgen Madsen, DK-A og Carsten Brandstrup Hansen, DACF spørges om de vil være
bilagskontrollanter.

Ad. 8:

Godkendelse af kontingent for 2017 og 2018
Der blev enighed om, at hver forening bidrager med 8,50 kr. /medlem/år.
For nemheds skyld vil skæringsdatoen være pr. 1.7 2017. / 1/2 år
Campervenner 200 medlemmer betaler i 2017:
1. halvår = kr. 7,50 X 200 = 1500,- 2. halvår = kr. 4,25 X 200 = 850,- ialt kr. 2350,Tilbagebetales 3000 - 2350 = kr. 650,DK-AutoCam 77 medlemmer
1. halvår = kr. 7,50 X 77 = 577,50 2. halvår = kr. 4,25 X 77 = 327,25,- ialt kr.
904,75,- Tilbagebetales 1155- 904,75 = kr 250,25 ,Dacf 2300 medlemmer ( anslået )
2. halvår 2300 X 4,25 = kr. 9775,00
Dertil lægges sponsorindtægter i form af bannerreklamer for 2017 :
DACF: kr. 10,000,
Campervenner kr. 5,000,
DK-AutoCam. kr. 2,500.

Ad. 9:

Eventuelt
Bannerreklamer kan købes i 3 forskellige størrelser, afhængig af, hvor på siden de
skal have plads. Den billigste koster 2.500,-, dernæst 4.000,- og endelig 6.000,- for
den største bannerreklame.
Der arbejdes p.t. med etablering af pladser følgende steder:
Stevns Fyr, Ry, Ebeltoft, Kystvejen i Strøby og Køge Marina.
FS takkede for en rolig generalforsamling og for god opbakning.
Flemming Stagis
28.06.2017
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