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Referat 
Bestyrelsesmøde i AutoCamperRådet 
Lørdag den 27. januar 2017 klokken 16:30 – 18:30  
FERIE-FRITID i Odense Congress Center 
 
 
Indkaldte: 
 Morten Jul Lægaard MJL Dansk AutoCamperForening (DACF) 
 Helmut Madsen HM Dansk AutoCamperForening 
 Tonny Paepke Jørgensen TPJ CamperVenner (CV) 
 Henrik Bagger  HB CamperVenner 
 Flemming Stagis FS DK-Autocam (DK-A) 
 Hans Jørgen Vad HJV DK-Autocam (Afgår) Afbud 
 Mariann Steengaard MS DK-Autocam (Indtræder) Afbud 
 Per Ræbild  PR Alt om Autocamperen  
 
Dagsorden: 
1.   Velkomst 
2.   Endelig godkendelse af referat fra 6. december 2017 (referat lægges på hjemmesiden) 
3.   Udskiftning af medlem fra DK-Autocam 
4.   Deltagelse i messer 
5.   Henvendelse fra DFAC 
6.   FaceBook 
7.   Domænenavne og ændring af hjemmesidevært 
8.   Bannersalg 
9.   Økonomi 
10. Stellpladser:  Oksbøl, Hærvejscentret i Kollemorten, Marinaguide 
11. Myndigheder m.m.: 
 - Parkering i Slagelse kommune 
 - Parkering på kantlinier 
 - Kørekort (3500 kg - 4250 kg) 
 - Tempo 100 
 - Sæsonnummerplader 
 - ACR-brev til havne og kommuner 
12.  Autocamper/Campingbil 
13.  Logo / Brevhoved 
14.  Fastlæggelse af dato for Generalforsamling 
15.  Eventuelt 
16.  Næste møde 
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Ad 1.   Velkomst 
 Formanden bød velkommen til Odense Congress Center og en særlig velkomst til PR, der  
 deltog for første gang. 
 
Ad 2.   Endelig godkendelse af referat fra 6. december 2017  
 Referat fra møde den 6. december 2017 blev godkendt og kan nu lægges på hjemmesiden. 
 
Ad 3.   Udskiftning af medlem fra DK-Autocam 
 HJV har meddelt, at han fratræder Rådet med øjeblikkelig varsel grundet fruens sygdom. 
 DK-A har i stedet udpeget Mariann Steengaard, der tidligere har været bestyrelsesmedlem i 
 ACR. Marianne overtager kassererposten , støttet af MJL. 
 
Ad 4.   Deltagelse i messer 
 ACR deltager på messen i Odense, hvor DACF har givet plads på deres stand. DACF har endnu 
 ikke givet tilsagn om samme løsning på messen i Herning. 
 ACR har begrænsede midler, så kun hvor der kan deltages med minimal udgift, vil Rådet 
 være repræsenteret. 
 
Ad 5.   Henvendelse fra DFAC 
 ACR har fået en henvendelse fra Danmarks Frie AutoCampere (DFAC/John Søgaard) om en 
 eller anden form for samarbejde. ACR er ikke afvisende for et møde med DFAC, men det må 
 være DFAC, der kommer med en officiel henvendelse med tilhørende dagsorden. Dette 
 meddeles John Søgaard. 
 
Ad 6.   FaceBook 
 Der er kommet mere positive tanker på FaceBook, hvor PR nu også er administrator. 
 ACR har valgt ikke at booste indlæg af hensyn til økonomien. 
 
Ad 7.   Domænenavne og ændring af hjemmesidevært 
 Bestyrelsen har lagt sig fast på følgende 3 domæner: 
 - autocamperrådet.dk 
 - autocamperraadet.dk 
 - acr.dk 
 PR ønsker at skifte hjemmesidehotel til one.com. Dette blev godkendt. 
 
Ad 8.   Bannersalg 
 Det går lidt træt med forhandlerne. Dem vi har gang i skal rykkes. 
 DACF har indbetalt 10.000 kr. til Rådets drift mod at få et af de store bannere. 
 DK-A har tilsvarende betalt 2.500 kr. for en af de små bannere. 
 CampingVenner har endnu ikke taget stilling, men afventer bestyrelsesmøde. 
 
Ad 9.   Økonomi 
 HJV havde inden mødet rundsendt regnskabet for 2017, som udviste indtægter på knapt 
 14.000 kr. og udgifter på knapt 36.000 kr. Underskuddet på ca. 22.000 kr. dækkes af 
 kassebeholdningen. 
 Grunden til underskuddet skyldes primært, at der i 2017 ikke var fulde indtægter fra DACF og 
 CV samt at der ikke var indtægter fra salg af campingkort. 
 FS havde udarbejdet budget for 2018, hvortil der var enkelte kommentarer. FS reviderer og 
 udsender nyt budget med referatet. 
 Der var i budgettet ikke indregnet nogen bannerindtægter fra forhandlere. Dette sættes til 
 20.000 kr. Ligeledes indregnes udgifter til bestyrelsesmøder på 4.200 kr. pr. møde og der 
 regnes med 6 møder om året. 
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Ad 10. Stellpladser:   
 Hærvejscentret i Kollemorten har indrettet stellpladser. Pris 100 kr. inkl. alt. 
 Jyllinge Havn har besluttet at etablere stellpladser, som forventes klar efter 1. maj. 
 Marinaguide, der er en gratis guide for lystsejlere, og som ligger på de fleste havnekontorer 
 har nu medtaget stellpladser i deres oversigt. 
 
Ad 11. Myndigheder m.m.: 
 - Parkering i Slagelse kommune.  
    DFAC har meddelt, at man overvejer at anmelde Korsør til politiet, grundet skiltning     
    omkring campingpladsen. 
 - Parkering på kantlinier. 
    Ikke drøftet 
 - Kørekort (3500 kg - 4250 kg) 
    Intet nyt. Kontakt til den europæiske producentforening overvejes. 
 - Tempo 100 
    Intet nyt 
 - Sæsonnummerplader 
    Intet nyt 
 - ACR-brev til havne og kommuner 
    Da der nu optages stellpladser i Marinaguiden, foretages der ikke mere p.t. 
 
 
Ad 12.  Autocamper/Campingbil 
 Navneskift blev ikke drøftet. 
 
Ad 13.  Logo / Brevhoved 
 PR havde udarbejdet nyt brevhoved og rundsendt dette den 13. januar.  
 Brevhovedet blev godkendt. 
 
Ad 14.  Fastlæggelse af dato for Generalforsamling 
 Generalforsamling blev foreslået afholdt den 5. maj i Ullerslev eller hos TJ i Hedensted. 
 De 3 foreningers formænd kontaktes med hensyn til datoen. 
 
Ad 15.  Eventuelt 
 En enkelt person har bedt om et campingkort. FS svarer denne, at der ikke udstedes kort 
 gennem ACR længere. 
 
Ad 16.  Næste møde 
 Næste møde afholdes 2. - 4. marts 2018 i Bogense. TPJ kontakter ejer af bådværft for 
 eventuel lån af mødelokale. 
 
Flemming Stagis 
8. februar 2018 
 


