
 

 

 

 

Referat 
Bestyrelsesmøde i AutoCamperRådet 
Lørdag den 3. marts 2018 klokken 10:30 – 16:30 
Mødet afholdt i Bogense. 
 
 
 
Mødedeltagere: 
 Morten Jul Lægaard MJL Dansk AutoCamperForening 
 Helmut Madsen  HM Dansk AutoCamperForening 
 Tonny Paepke Jørgensen TPJ CamperVenner      (Afbud) 
 Henrik Bagger  HB CamperVenner 
 Mariann Steengaard MS DK-Autocam 
 Flemming Stagis  FS DK-Autocam  
 Per Ræbild  PR Alt om Autocamperen  
 
 
 
 
1. Dagsorden for ordinært bestyrelsesmøde: 
1.   Velkomst 
2.   Godkendelse af referat fra 27. januar 2018.  
3.   Udbytte ved deltagelse i messer (Odense og Herning) 
4.   Information vedrørende møde med DFAC 
5.   Domænenavne og ændring af hjemmesidevært 
6.   Bannersalg – Udenlandske firmaer ? 
7.   Økonomi/Budget 
8.   Eventuelt nyt om stellpladser 
9.   Myndigheder m.m.: 
 - Parkering på kantlinier 
 - Kørekort (3500 kg - 4250 kg) 
 - Tempo 100 
 - Sæsonnummerplader 
10.  Autocamper/Campingbil 
11.  Logo / Brevhoved 
12.  Fastlæggelse af dato for Generalforsamling 
13.  Eventuelt 
 - Peberspray 
 - Hjertepiloterne 
14.  Næste møde 
 
 
 



 

 
 
 
 
Referat fra det ordinære bestyrelsesmøde 
 
Ad. 1.   Velkomst 
 MJL bød velkommen til alle og især til MS, der nu er indtrådt som kasserer. 
 En kort repræsentation af medlemmerne, da MS ikke kendte alle.   
 
Ad. 2.   Godkendelse af referat fra 27. januar 2018. 
 Referatet blev godkendt med en enkelt ændring. Det er rettet og sendt til PR, som nu kan lægge 
 det på hjemmesiden. 
 
Ad. 3.   Udbytte ved deltagelse i messer (Odense og Herning) 
 ACR har deltaget i vinterens messer i henholdsvis Odense og Herning. Der var kun kommet meget 
 få henvendelser, men signalværdien var stor. Så længe ACR kan være på messer, der ikke koster 
 noget er det i orden, men ellers undlader vi at deltage. 
 De roll-ups, der anvendes i dag er uden foreningslogoer. Der skal fremstilles ny roll-up, hvor de 3 
 deltagende klubbers logo indgår i banneret. 
 Der skal udarbejdes en 3-fløjet folder, der kan bruges ved henvendelse til myndigheder m.m. 
 
Ad. 4.   Information vedrørende møde med DFAC 
 ACR holdt møde med DFAC i forbindelse med messen i Herning. Fra DFAC deltog John Søgaard, 
 Henrik Krebs og Jytte Jacobsen og fra ACR deltog MJL, TPJ og PR. 
 Mødet forløb i en god ånd, men der blev ikke aftalt nyt møde. Et sådan årligt møde kunne 
 eventuelt afholdes i forbindelse med messen i Herning. 
 
Ad. 5.   Domænenavne og ændring af hjemmesidevært 
 Domænenavne og –værter er nu stort set faldet på plads. Hjemmesidevært er nu One.com. 
 PR gennemgik det nyoprettede forum og viste på PC’er, hvordan det virkede. Siden kan endvidere 
 anvendes på samme måde som den tidligere DropBox. MLJ kigger på DropBox og finder ud af, 
 hvad der bør overflyttes til forummet. 
 Der skal gives læserettigheder til de 3 foreningers formænd, men de skal ikke kunne kommentere 
 i forummet. Kommentarer skal sendes på mails. 
 
Ad. 6.   Bannersalg – Udenlandske firmaer ? 
 Det går meget langsomt med at få skaffet bannerreklamekunder. Der arbejdes videre med at for 
 forhandlere til at ”bide til bollen”. Der kom mange forskellige forslag til kunder, såvel nye som 
 gamle. Også udenlandske firmaer kan komme hjemmesiden med et banner, når bare det er 
 relevant. 
 MJL kontakter John Ipsen (Autocamper-info.dk), for at høre om han har nogle gode idéer til 
 firmaer, der kunne tegne bannerreklamer. Det kunne f.eks. være det tyske ”Top-Platz”, ”Oasen” 
 på Rømø eller lignende. 
 Bannersalg er for 12 måneder uanset hvornår reklamen tegnes. Hvis man fortsætter med 
 banneret gives der 10% rabat det 3. og efterfølgende år. 
 PR lægger den sidste udgave af salgsbrevet i forummet. Der skal dog foretages ændringer, inden 
 det kan anvendes. 
 



 

 
 
 
 
 
 
Ad. 7.   Økonomi/Budget 
 MS har fået overdraget al materiale vedrørende regnskaber fra Hans Jørgen Vad. 
 FS sender Regnskab 2017 og Budget 2018 til MS. 
 
Ad. 8.   Eventuelt nyt om stellpladser 
 Intet til behandling. 
 
Ad. 9.   Myndigheder m.m.: 
 - Parkering på kantlinier 
  Der har været et forslag fremme om, at man ikke måtte parkere, så hjulene rørte  
  parkeringsbåsens sidelinier. Forslaget er frafaldet og man må nu blot ikke overskride  
  linierne. Her har der imidlertid kun været tale om sidelinierne. Autocampere har også et 
  problem med længden. MS tager problemet op med Forenede Danske Motorejere. 
 - Kørekort (3500 kg - 4250 kg) 
  Endnu ikke afgjort. Afventer stillingtagen fra EU. 
 - Tempo 100 
  Endnu ingen ministeriel afgørelse. 
 - Sæsonnummerplader 
  Afslag, med henvisning til, at det kommer til at koste staten penge. 
 
Ad. 10.  Autocamper/Campingbil 
 Det blev besluttet at fastholde ”Autocamper”. 
 
Ad. 11.  Logo / Brevhoved 
 Det af PR udarbejdede logo og brevhoved blev godkendt. Brevhovedet skal dog kun optræde på 
 forreste side. Kunne vi måske også få automatiske sidenumre på breve? PR tilretter. 
 
Ad. 12.  Fastlæggelse af dato for Generalforsamling 
 Alle kan deltage i generalforsamlingen den 5. maj på nær formanden for DACF. Det blev derfor 
 besluttet at fastholde datoen. DACF må så finde stedfortræder for formanden. 
 Generalforsamlingen afholdes kl. 13.00 hos Mariann Steengaard, Nyborgvej 21, 5540 Ullerslev. 
 
Ad. 13.  Eventuelt 
 - Peberspray 
  Vi tager ikke problematikken omkring peberspray op nu. 
 - Hjertepiloterne 
  Et godt initiativ, der imidlertid ikke kan støttes af ACR grundet projektets udgifter, som 
  skal afholdes af den enkelte autocamperkører. 
 VisitDenmark 
  FS kontakter VisitDenmark og gør opmærksom på, at det stadig anføres i den tyske  
  brochure med tilhørende hjemmeside, at man kun må overnatte på godkendte pladser i 
  Danmark 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Ad. 14.  Næste møde 
 Næste møde afholdes som formøde for generalforsamlingen, altså 

lørdag den 5. maj 2019, kl. 10.00. 
 
 
Dagsorden for STRATEGIMØDE 
1.  Vores formålsparagraf i vedtægterne skal (måske) revideres. 
2.  Er der andre steder i vedtægterne der skal ændres? F.eks. opgavefordelinger. 
3.  Hvilke indsatspunkter skal styrkes og hvem skal være tovholder? Vi skal bl.a. finde flere         
     penge - måske fra velgørende fonde. 
4.  Vi skal have skarpere info-materiale. 
5.  Skal vi opdele landet i regioner med tovholdere? Og hvordan koordineres indsatsen. 
6.  Omverdenen. Vores foreninger og andre. 
7.  Alle andre interessante punkter af relevans for ACR. 
 
Referat fra STRATEGIMØDE 
Ad. 1.  Vores formålsparagraf i vedtægterne skal (måske) revideres. 
 Diverse eventuelle ændringer i vedtægterne blev drøftet, men der blev ikke vedtaget nogen 
 gennemgribende ændringer.  
 Dog skal der foretages en revision af ”Formål og intentioner”. Udkast foretages af MJL og HM og 
 udsendes inden næste møde. 
 
Ad. 2.  Er der andre steder i vedtægterne der skal ændres? F.eks. opgavefordelinger. 
 Nogen er gode til noget og andre til andet. 
 HM og FS tager sig primært af opgaver øst for Storebælt, mens resten har landområderne vest for 
 Storebælt. 
 PR har webmasterarbejdet som hovedopgave. 
 
Ad. 3.  Hvilke indsatspunkter skal styrkes og hvem skal være tovholder? Vi skal bl.a. finde flere         
            penge - måske fra velgørende fonde. 
 Der er afsat midler i et af ministerierne (?) til turismefremme. Her kunne der lægges billet ind. 
 Endvidere er der måske muligheder i Fondshåndbogen, som MJL tjekker. 
 De tidligere ”tipsmidler”, der nu hedder ”udlodningsmidler” skal også undersøges nærmere. 
 
Ad. 4.  Vi skal have skarpere info-materiale. 
 Der ligger en del info-materiale i DropBox, som skal have en overhaling for at være up-to-date. 
 Handlingsplanen skal revideres. 
 
Ad. 5.  Skal vi opdele landet i regioner med tovholdere? Og hvordan koordineres indsatsen. 
 Se under punkt 2. 
 
Ad. 6.  Omverdenen. Vores foreninger og andre. 
 Vi skal gå ud tidligere og hurtigere og informere om kommende henvendelser og initiativer. 



 

 
 
 
 
 
Ad. 7.  Alle andre interessante punkter af relevans for ACR. 
 Der skal indrykkes et nyhedsbrev på hjemmesiden et par gange om året, hvor vi omtaler såvel 
 succeshistorier som nederlag. 
 
 
Flemming Stagis 
7. marts 2018 


