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REFERAT 

Bestyrelsesmøde i AutoCamperRådet 
Onsdag den 6. december 2017 klokken 16:00 – 18:15 hos TJ-Camper i Hedensted 
 
 
Deltagere: 
 Morten Jul Lægaard MJL Dansk AutoCamperForening 
 Helmut Madsen HM Dansk AutoCamperForening 
 Tonny Paepke Jørgensen TPJ CamperVenner 
 Hans Jørgen Vad HJV DK-Autocam 
 Flemming Stagis FS DK-Autocam 
 Henrik Bagger  HB CamperVenner (Afbud) 
 Per Ræbild  PR Alt om Autocamperen (Afbud) 
 Det blev forsøg skabt kontakt til PR over nettet, men dette mislykkedes. 
 

Dagsorden: 

1.   Velkomst 
2.   Endelig godkendelse af referat fra 24. september 2017 
3.   Ny webmaster 
4.   Domænenavne 
5.   Bannersalg 
6.   Stellpladser:  Bøgeskoven, Bogense, Viborg, Vordingborg, Jyllinge, Ishøj, Varde, Herning 
7.   Myndigheder m.m.: 
 - Registreringsafgift på autocampere 
 - Kørekort (3500 kg - 4250 kg) 
 - 4 til 2 sovepladser 
 - Tempo 100 
 - Sæsonnummerplader 
 - Skattefradrag ved udlejning 
 - ACR-brev til havne og kommuner 
8.   Campingrådet 
9.   Logo / Brevhoved 
10. Eventuelt 
11. Næste møde 
 
 
Referat: 
Ad. 1.   Velkomst 
MJL bød bestyrelsen velkommen og TPJ bød velkommen til TJ-Camper. 
 
Ad. 2.   Endelig godkendelse af referat fra 24. september 2017 
Referat fra sidste møde er godkendt via mails 
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Ad. 3.   Ny webmaster 
Bestyrelsen havde foreslået at Per Ræbild (PR), der driver FaceBook-siden ”Alt om Autocamperen” som 
afløser for tidligere webmaster. PR har indvilget i dette og er rigtig godt i gang med ACR’s hjemmeside. 
PR ønsker at ændre hjemmesidevært fra Gigahost til One.com. Dette blev godkendt af bestyrelsen. 
 
Ad. 4.   Domænenavne 
Vi har betalt for 10 domænenavne, som i sin tid blev oprettet af Max Watson. Det blev besluttet, at disse 
opsiges ved periodens udløb, og at vi kører videre med www.autocamperraadet.dk. Det blev besluttet at 
købe domænenavnet www.acr.dk, som bliver ledigt i løbet af få dage. (Efterskrift: Vi har nu rådighed over 
acr.dk og PR har allerede lagt det på hjemmesiden. www.autocamperraadet.dk fungerer sideløbende). 
 
Ad. 5.   Bannersalg 
Det står lidt sløjt til med salget af bannerreklamer. Annoncørerne ønsker mere fyldestgørende beskrivelse 
af, hvad ACR kan tilbyde. TPJ og PR tager sig af dette. 
Der er vist interesse fra HymerGroup Nord, DanCamper, AutoCamp og CamperWorld. 
DACF har tegnet en bannerreklame og lægger 10.000 kr. for denne. 
 
Ad. 6.   Stellpladser:   
 - Stevns Kommune / Bøgeskoven 
 HM var sammen med Stevns kommunes turismekonsulent været på besøg på Bøgeskoven 
 havn, hvor der blev holdt møde med havnefogeden. De ønsker at etablere 6 pladser med 
 strøm og toilet tømning. Der er toiletforhold på havnen. Beliggenheden kan ikke blive bedre 
 – udsigt lige ud over Øresund og et glimrende traktørsted som nærmeste nabo. De får nok 
 brug for rådgivning om strømstandere mv.. De håber, at alt er på plads til påske 2018. HM 
 har lovet at hjælpe, hvis de har brug for det. 
  
 - Bogense 
 HB er i kontakt med en fiskesø og Camperparkering ved Bogense. Der er fremsendt materiale 
  
 - Viborg 
 HB har kontakt vedrørende en plads ved Viborg, Kellerupvej 16. Der er fremsendt materiale 
 
 - Vordingborg 
 Vordingborg Kommune har udsendt et ideoplæg og ønsker forslag og ideer til et 
 kommuneplantillæg for 8 af kommunens havne til udpegning af p-pladser til autocampere, 
 der samlet set vil udgøre en campingplads. ACR har fremsendt forslag/kommentarer til 
 oplægget den 8. november 2017. 
  
 - Jyllinge 
 PR har lovet at ACR hjælper Jyllinge Lystbådehavn med ansøgning til Kommunen. 
 Havnefoged Morten Zebbelin (22551207) har ønsket et møde vedrørende etablering af en 
 autocamperparkeringsplads. Ansøgningen er indsendt og nu afventes forhåbentlig godken-
 delse fra Roskilde kommune. 
  
 - Ishøj 
 FS har holdt møde med forpagter Kim Jacobsen (20971139), som har fået en henvendelse fra 
 Ishøj Kommune, der ejer Ishøj Strand Camping (Danhostel Ishøj Strand) om at etablere 
 autocamperpladser. Der er 70 campingpladser på hver 100 m2, alle forsynet med strøm og 
 ca. 30 pladser er på drænet bund med stabilgrus og forbeholdt autocampere. 
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 - Varde 
 ACR har gjort Varde Kommune opmærksom på, at der er fejl på deres oplysningstavle. Varde 
 Kommune er ved at gøre en sag klar til Plan- og Teknikudvalget primo 2018, hvor de vil 
 vurdere både skiltningen til og placering af autocamperpladser. Pladsen har alle faciliteter. 
 I sæsonen 2017 har der været 80% belægning af autocampere til trods for en pris på 270 kr. 
 for AC + 2 personer.  
 
 - Herning  

  PR faldt i oktober over en artikel, som omtaler en byrådskandidat, der misbilliger Herning 
 Kommunes lokalplan vedrørende  etablering af en autocamperplads, hvor der tidligere har 
 ligget en misligholdt, kommunal campingplads. 
 PR udarbejdede en tekst/artikel, som går på at imødegå kritikken fra byrådskandidaten. 
 Artiklen gik lidt skarpt på ”politikeren”, men det var lidt med overlæg, da politikeren sætter 
 vores passion i dårligt lys, vel at mærke uden argumenter, ergo formodes det, at politikeren 
 udtaler sig på uoplyst grundlag. 
 
 - Rømø 
 Terese Thøgersen (23458649) fra Kommandørgården på Rømø planlægger en autocamper-
 plads og har lavet planer, men kunne godt tænke sig lidt yderligere input. HB har lovet at 
 besøge pladsen. 
 
 - Lolland 
 Bjarne Buxbom fra DK-Autocam har peget på følgende steder som oplagte til 
 autocamperpladser: 
 Maribo hallerne 
 Trekanten i Maribo 
 Østersøbadets P-plads 
 Rødbyhavn ved siden af Femerns kontor/udstilling 
 Kramnitse P-plads ved diget 
 Kramnitse Havn, på begge sider af havnen er det muligt 
 
Ad. 7.   Myndigheder m.m.: 
 - Registreringsafgift på autocampere 
   Regeringen har den 9. november 2017 vedtaget at nedsætte afgiften på autocampere fra 
   60% til 45%, hvilket typisk vil give købere en besparelse på 50.-100.000 kr. 
 
 - Kørekort (3500 kg - 4250 kg) 
   Transportministeriet har meddelt, at færdselsstyrelsen har vurderet, at en ændring af    
   kørekortreglerne fra 3.500 kg til 4.250 kg (3.500 + 750 kg (trailervægt)) ikke er afgørende for  
   færdselssikkerheden. Transportminister Ole Birk Olesen har meddelt ACR, at han vil sørge 
   for, at forslaget vil blive forelagt for EU-Kommisionen. 
  
 - 4 til 2 sovepladser 
   Den 5. december 2017 var der 3. behandling på Skatteministerens lovede ændringsforslag, 
   om ændring af kravet fra fire til to sovepladser i autocampere. Ændringsforslaget blev     
   godkendt med 100 stemmer for, mens 10 stemte imod. 
 
 - Tempo 100 
    TransportministerOle Birk Olesen har fremsat forslag om Tempo 100 for autocampere 
    mellem 3.500 kg og 7.500 kg. Forslaget er i øjeblikket på dagsordenen med høringssvar.  
    ACR har indsendt et detaljeret høringssvar. 
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 - Sæsonnummerplader 
   ACR har forelagt Skatteministeriet et forslag for sæsonbestemt registrering af autocampere. 
   Forslaget bygger på den tyske model, som ACR mener, er den mest brugervenlige og    
   administrativt håndterlig for myndigheder og forsikringsselskaber samt omkostningsvenlig 
   for forbrugerne. 
 
 - Skattefradrag ved udlejning 
   Regeringen har vedtaget, at man kan få et skattefradrag på 5.-6.000 kr. hvis man opgiver 
   indtægter på udlejning af sin autocamper. 
 
 - ACR-brev til havne og kommuner 
   Intet nyt. ACR kunne eventuelt invitere journalist fra Jyllands Posten og der kunne lægges 
   op til en artikel i KL’s blad om positive tiltag i kommunerne. 
 
Ad. 8.   Campingrådet 
Campingrådet er gået konkurs. Efterfølgende har Sø- og Handelsretten udmeldt, at den udpegede kurator 
er inhabil. 
 
Ad. 9.   Logo / Brevhoved 
PR havde udarbejdet nyt logo for Autocamperrådet – ACR – som blev godkendt i farven Royal Blue Shades. 
Når logo placeres til venstre kunne højre side udfyldes med diverse oplysninger, så som mailadresse. CVR-
nummer m.m. Det ville dog også være rart med et logo i lighed med det gamle, hvor et billede tværs over 
siden, henviser til aktiviteten. 
 
Ad. 10. Eventuelt 
DFAC har udmeldt, at de vil politianmelde kommuner, der efter den 1. marts 2018 stadig har parkerings-
bekendtgørelser, der forbyder fri autocamperparkering. Dette giver nok en dårlig stemning og vil 
vanskeliggøre vores kommunikation med disse kommuner. 
 
Der skal snarest afholdes et tema-møde om, hvad vi vil med ACR. (Se vores handlingsplan på hjemmesiden). 
Mødet skal strække sig over en weekend. Der foreslås 2.-4. marts 2018. På dette møde skal 
generalforsamlingen ligeledes fastlægges. Hvis der kan findes et brugbart mødelokale på Sjælland vil dette 
være ønskeligt. 
 
Ad. 11. Næste møde 
Næste møde afholdes i forbindelse med campingudstillingen i Odense Kongrescenter, Ørbækvej 350, 
Odense SØ. 

Lørdag den 27. januar 2018, kl. 16.30. 
 

Det skal overvejes at flytte kommende møder til lørdag, da der er en del i bestyrelsen, der arbejder på 
hverdage. 
 
 
Flemming Stagis 
18. december 2017 
 
 


