Referat
Generalforsamling AutoCamperRådet
Lørdag den 5. maj 2018 klokken 13:00-14:20
Mødet afholdes hos Mariann Stensgaard, Nyborgvej 21, 5540 Ullerslev.
Mødedeltagere med stemmeret:
Jette Jensen
Birgit Jensen
Flemming Lunde Sørensen
Eddy Gandløse
Rita Gandløse

JJ
BJ
FLS
EG
RG

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

Mødedeltagere uden stemmeret:
Morten Jul Lægaard
Helmut Madsen
Henrik Bagger
Mariann Steensgaard
Flemming Stagis
Per Ræbild

MJL
HM
HB
MS
FS
PR

Dansk AutoCamperForening
Dansk AutoCamperForening
CamperVenner
DK-Autocam
DK-Autocam
Alt om Autocamperen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
4. Budgetorientering for indeværende år
5. ACR’s fremtid
6. Indkomne forslag (der er ikke indkommet forslag)
7. Valg af bilagskontrollant
8. Godkendelse af kontingent for 2019
9. Eventuelt
Referat fra Generalforsamlingen
Ad. 1. Valg af dirigent og referent
HM blev foreslået til dirigent og FST blev foreslået til referent. Begge blev valgt.
HM kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Ad. 2. Bestyrelsens beretning
MJL fremlagde årsberetningen:
Denne beretning er fra perioden onsdag d. 09/08‐2017 og frem, da bestyrelsen med den
nuværende formand, Morten Jul Lægaard (DACF), først blev konstitueret på denne dato.

Der er afholdt en række bestyrelsesmøder:
09/08‐2017

Bestyrelsen konstitueres med ny formand.
Der bliver opfordret til at undgå skarpe ytringer på diverse sociale medier, da
dette har medført en del uro.

24/09‐2017
Ekstraordinært møde

Bestyrelsen re‐konstitueres da webmasteren valgte at trække sig fra sit hverv.
Det vedtages at negative ytringer på sociale medier i ACR’s navn helt skal
undgås og det sikres ved, at der mindst skal være én medlæser fra bestyrelsen,
inden nogen udtalelser fra ACR udsendes.

06/12‐2017

Året afsluttes i god ro og orden med en nyudpeget webmaster, Per Ræbild.

27/01‐2018

Bestyrelsen re‐konstitueres med ny kasserer Mariann Steensgaard idet Hans
Jørgen Vad fratræder pga. sygdom i familien.

03/03‐2018

Bestyrelsen holder et godt møde i Bogense med et efterfølgende strategi‐
møde, hvor grundlaget for ACR’s arbejde diskuteres indgående.
Vedtægter og den ældre strategi vil i det kommende år blive revurderet og
opdateret. Der vil ligeledes blive arbejdet på en image‐brochure til uddeling til
kommuner, havne og andre interesserede.

05/05‐2018

Forberedelse til dette møde.

Der har været deltagelse på følgende messer:
Ferie Fritid 2018, Odense, 26 – 28/01‐2018.
Ferie for Alle 2018, Herning, 23 – 25/02‐2018.
Det har primært været signalværdi at deltage som ACR, men hvis omkostningerne kan holdes på et
minimum, betragtes det som værende en god investering.
Der er indkøbt 1 roll‐up med det nye logo.
ACR deltog på "Tourism X" i København d. 02/05‐2018
Stellpladser
Følgende byer er i perioden blevet hjulpet i gang eller er i en opstartsfase hvor vi hjælper med:
Stevns
Aarhus
Blåvand
Hirtshals
Ry
Hedeland (Naturpark på Sjælland)
Hærvejscentret

Viborg
Jyllinge havn
Silkeborg (efter henvendelse på FfA2018 i Herning)
Hvidesande (bedre faciliteter)
Varde
Bogense
Vordingborg
Ishøj
Herning
Rømø (Kommandørgården)
Lolland (forslag til 3‐4 steder)
Der vil blive udarbejdet en image‐brochure og et brev til havne og kommuner i løbet af 2018.
Økonomi:
Regnskab og budget fremlagt.
Det går rimeligt med salg af bannerreklamer, men det kunne gå bedre.
Som et alternativ til reklameindtægter, vil der i løbet af 2018 blive søgt midler ved 2‐3 fonde til:
"frembringelse og distribution af informationsmateriale, med det formål at fremme autocamperturismen i
Danmark, både for danske og udenlandske turister".
Politiske tiltag:
Der er en række politiske initiativer der er igangsat / støttet / fuldført:
Op til 4250 kg på B‐kørekort er sat i venteposition ved EU.
Tempo 100 er gennemført op til 7500 kg.
Sæsonnummerplader er afslået af ministeriet.
Afgiftsreduktion fra 60 % til 45 % er gennemført.
Krav om 4 sovepladser er reduceret til 2 sovepladser.
Det er nu muligt at få et skattefradrag på kr. 5. til 6.000 ved udlejning af ens camper.
Det skal pointeres på det kraftigste, at æren for gennemførelse af flere af disse tiltag skal deles med andre,
men det er vores overbevisning, at input fra ACR har haft stor betydning på beslutningstagerne.
Andre ACR‐tiltag:
www.acr.dk er nu købt og betalt 
Der er kommet et nyt forum for bestyrelsen i ACR samt formændene i medlemsorganisationerne.

Øvrige tiltag siden sidst:
Der har været afholdt informationsmøde med DFAC i forbindelse med ”Ferie for Alle 2018”.
Der er god dialog med John Ipsen om diverse tiltag og initiativer. Her skal det nævnes – og roses – at John
har været i radioen 2 gange inden for kort tid, anden gang sammen med Max Watson på P1 i programmet
"Hjerne Madsen".
Campingrådet er gået konkurs. Det har direkte medført, at Konkurrencestyrelsen har politianmeldt 30
campingpladser for prisaftaler og ulovlig karteldannelse.

Generalforsamlingen godkendte årsberetningen.

Ad. 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
Revisor bør have en påtale, da der i regnskabet hverken fremgår aktiver eller passiver.
Dette blev under mødet indsat i regnskabet, hvorefter regnskabet blev godkendt.
For god ordens skyld gentages dette nedenstående:
Aktiver:
Bankbeholdning
Tilgodehavender
I alt

15.924,49
12.500,00
28.424,49

Passiver:
Egenkapital
Årets resultat
I alt

37.901,30
‐ 9.476,81
28.242,49

Det var uklart om DACF har betalt 10.000 kr. for bannerreklamer i 2017. HM lovede at
undersøge sagen og efterfølgende har det vist sig, at dette ikke var tilfældet. Forholdet er
bragt i orden.
Ad. 4. Budgetorientering for indeværende år
Budgettet blev fremlagt og småjusteret, da DACF har færre medlemmer end antaget. Dette
mindsker det kommende års overskud fra 23.000 til 20.000 kr.
Ad. 5. ACR’s fremtid
ACR ønsker at fortsætte i et roligt tempo og i en samarbejdsvillig ånd.
Se i øvrigt ”Referat fra STRATEGIMØDE” der kan læses i bestyrelsesreferatet fra 3. marts
2018.
Ad. 6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
Ad. 7. Valg af bilagskontrollant
Flemming Lunde Sørensen (CamperVenner) blev valgt til bilagskontrollant.
Ad. 8. Godkendelse af kontingent for 2019
Kontingentet fra 2018 fastholdes for 2019.
Ad. 9. Eventuelt
ACR blev opfordret til at sende en henvendelse til Vejdirektoratet med henblik på at friholde
rastepladsernes tømmepladser for lastvogne.

Flemming Stagis
18. maj 2018

