
 

 

 

 

Referat 
Bestyrelsesmøde i AutoCamperRådet 
Lørdag den 5. maj 2018 klokken 10:00-12:30  
Mødet afholdes hos Mariann Stengaard, Nyborgvej 21, 5540 Ullerslev 
 
Indkaldte: 
 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  
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Referat fra bestyrelsesmødet 
 
Ad. 1.   Velkomst 
MJL bøde velkommen og takkede MS for at lægge lokaler til bestyrelsesmødet. 
 
Ad. 2.   Godkendelse af referat fra 27. januar og 3. marts 2018  
På opfordring fra DFAC rettes ordlyd i referat fra 27/1 om at DFAC havde overvejet at politianmelde Korsør 
Kommune. Dette var ikke korrekt. 
Referat 3/3 blev godkendt. 
 
Ad. 3.   Generalforsamling 2018 
Ingen bemærkninger. 



 

 
 
 
 
Ad. 4.   Økonomi/Budget 
MS gennemgår regnskabet på Generalforsamlingen. 
 
Ad. 5.   Bestyrelsesreferater (offentlig/privat) 
Der skal ikke skrives to versioner af referater, et til internt brug og et til offentliggørelse. Alt skal kunne tåle 
at komme frem. 
 
Ad. 6.   Forum acr.dk 
PR gennemgik hvorledes forummet ACR.DK fungerer. Nogle ting kræver yderligere bearbejdning. 
 
Ad. 7.   Forslag til mindre ændringer på reklamebannere 
Som hjemmesiden er opbygget i dag, kan der komme reklamebannere midt i en artikel. Dette er irriterende 
og skal ændres, så reklamen kommer ud i højre side. 
 
Ad. 8.   Brev til kommuner   
PR har opdateret kommunelisten med tillæg af borgmester og Teknisk Forvaltning. Der arbejdes p.t. med 
en optimering af selve skrivelsen til kommunen. 
 
Ad. 9.   Tilskud, legater m.m. 
MJL har fundet 2-3 mulige donatorer i den mindre klasse. Der kigges også på mulighed for større beløb fra 
enkelte fonde. MJL arbejder på et udkast til ansøgning. 
 
Ad. 10.   Eventuelt nyt om stellpladser 
Ikke de store nyheder. Der skal følges op på en del tidligere interessenter. 
Der skal udarbejdes (PR) en meget kort beskrivelse over hvorledes man kommer i gang med ansøgninger 
m.v. og om at man kan henvende sig til ACR. 
 
Ad. 11.   Myndigheder m.m. 
Se pkt. 8. 
Brev fra Trafikministeriet skal besvares med, at ACR ikke har nogen bemærkninger. 
 
Ad. 12.   Eventuelt 
Bestyrelsen vil foreslå HM som dirigent og FS som referent til Generalforsamlingen. 
 
TPJ havde udtrykt ønske om flytning af mødedag, da han havde problemer med lørdag.  
Det besluttedes at bestyrelsesmøder søges afholdt ons-, tors- eller fredage. 
 
Ad. 13.   Næste møde 
Næste møde foreslås afholdt i forbindelse med skaldyrsfestivalen i Nykøbing Mors 

Torsdag den 13. september 2018 kl. 17:00. 
MJL kontakter Nykøbing Mors med henblik på plads til 7 autocampere og et mødelokale. Der skal søges om 
pris for to overnatninger. 
Endelig beslutning aftales senere. 
 
 



 

Flemming Stagis 
18. maj 2018 


