
 

 

 

Referat 

Torsdag den 1. november 2018 klokken 16:00 - 18:45 
Mødet afholdt hos Mariann Steengaard, Nyborgvej 21, 5540 Ullerslev 
 
Indkaldte: 
 Morten Jul Lægaard MJL Dansk AutoCamperForening 
 Helmut Madsen  HM Dansk AutoCamperForening 
 Tonny Paepke Jørgensen TPJ CamperVenner        
 Henrik Bagger  HB CamperVenner (Afgår)         (Afbud) 
 Jan Mattsson  JM CamperVenner ( Nyt bestyrelsesmedlem)   (Afbud) 
 Mariann Steengaard MS DK-Autocam 
 Flemming Stagis FS DK-Autocam  
 Per Ræbild  PR Alt om Autocamperen  
 
Dagsorden: 
1.   Velkomst 
 - Evt. velkommen til Jan Mattsson 
2.   Godkendelse af referat fra 13. september 2018  
3.   Generalforsamling 2019 
4.   Økonomi/Budget 
5.   Bannerreklamer 
6.   Forum acr.dk – Hvad/Hvornår 
7.   Tilskud, legater m.m. 
8.   Eventuelt nyt om stellpladser 
 - Indvielse i Asaa 
 - Vejle kommune 
 - Bandholm Havn 
 - Assens 
 - Silkeborg 
 - Løgumkloster 
 - Campervenlige autocamperpladser 
9.   Et autocampervenligt Danmark  
10.   Myndigheder m.m. 
 - Brev til kommuner 
 - EU-forordninger (herunder kørekort) 
 - VisitDenmark 
11.   ACR-folder - Tysk/Dansk 
12.   DFAC ct. AutoCamperInfo 
13.   Visitkort 
14.   Kommende bestyrelsesmøder – Hverdage/Weekend 
15.   Eventuelt 
 - Peberspray 
 - Ferie for Alle 2019 
 - Gaver 
 
16.   Næste møde 
 
 



 

 
 
 
 
 
Referat 
 
Ad.:  1.   Velkomst 
 Velkommen til JM, der deltog de første 1½ time via Skype. 
 JM blev foreslået som næstformand, i stedet for HB, der trækker sig grundet ændrede 
 arbejdsvilkår. JM accepterede næstformandsposten. 
 
Ad.:  2.   Godkendelse af referat fra 13. september 2018  
 Referatet fra 13. september 2018 blev godkendt, om end det er i en noget kortfattet form. 
 
 Referent udsender referat senest 14 dage efter møde. Herefter er der 14 dage til kommentarer + tid 
 til rettelser. Herefter skal referatet lægges på hjemmesiden. 
 
Ad.:  3.   Generalforsamling 2019 
 Eventuel dato for den kommende generalforsamling kunne være 

lørdag den 27. april 2019, kl. 14:00. Evt. i Ullerslev. 
 
Ad.:  4.   Økonomi/Budget 
 Regnskab pr. d.d. blev uddelt. 
 Der er pr. d.d. brugt ca. 16.000 kr. Saldo i bank er godt 71.000 kr. 
 
 Budget for 2019 blev uddelt og der blev foretaget nogle ændringer MS reviderer og udsender på mail. 
 Det reviderede budget udviser et overskud på knapt 14.000 kr.  
 
Ad.:  5.   Bannerreklamer 
 Følgende firmaer kontaktes med henblik på tegning af bannerreklamer: 
  -   NBC (Brændekilde), Haderslevvej 59, Rødding 
  -   Campingparken Herning, Tjelevej 12, Herning 
  -   Vejle Bilelektro, Ellehammersvej 10, Vejle 
  -   Ny Vejle Caravan, Isabellahøj 6, Vejle 
  -   Slagelse Camping & Outdoor Center, Karolinevej 2, Slagelse 
  -   Campinggården Slagelse, Sorøvej 97, Slagelse 
  -   Østsjællands Camping Center, Jersie Strandvej 88, Solrød Strand 
  -   Point Fritidsbiler, Finlandsgade 2, Haslev 
  -   Bijé Camping og Fritid, Bomose Allé 19, Helsinge 
 TPJ eller JM kontakter de 4 første på listen, mens FLS tager sig af de 5 sidste. 
 
Ad.:  6.   Forum acr.dk – Hvad/Hvornår 
 Regel no. 1 i Forum: Den, der tier, samtykker. 
 
 I Forum kan alle bestyrelsesmedlemmer læse, kommentere og oprette nye tråde, mens nogle få 
 øvrige (Foreningernes formænd) udelukkende kan læse indlæg. 
 
 Hvert indlæg må kun have et emne, så det let kan findes i Forum. 
 
 Der skal oprettes en aktionsliste med løbende numre, status samt hvem der er tovholder på sagen. 
 
Ad.:  7.   Tilskud, legater m.m. 
 Intet nyt, men bliver på aktivitetslisten 



 

 
 
 
 
 
Ad.:  8.   Eventuelt nyt om stellpladser 
 -   Indvielse på Asaa Havn blev en rigtig fest, med mange deltagere. 
 
 -   ACR har holdt møde med Vejle kommune. Der arbejdes med pladser flere steder. 
  
 -   Kragenæs Camping har købt areal på Bandholm Havn og regner med at åbne i foråret 2019.  
     DK-A har kontakt til dem. 
  
 -   I Assens ønsker man at etablere en ny serviceplads. PR er tovholder 
  
 -   I Silkeborg er man blevet positive. DFAC er på banen. 
  
 -   I Løgumkloster, eller rettere i Højer, ønsker man at etablere en AC-plads. MJL er tovholder. 
 
 -   På Stevns blokerer Naturklagenævnet i øjeblikket for en plads ved Stevns Fyr. 
 
 -   Der arbejdes også på en plads ved Bøgeskoven på Stevns, som hører under Gjordslev Gods. HM er 
     tovholder. 
 
 -   Ved Kolding Storcenter er der uudnyttede parkeringspladser. FS kontakter centret med henblik på 
     etablering af autocamperpladser. 
 
 -   Salling Group (Bilka, Føtex, Netto) kontaktes med henblik på evt. etablering af AC-pladser i      
     forbindelse med deres forretninger. 
 
Ad.:  9.   Et autocampervenligt Danmark  
    Der bliver flere og flere autocampervenlige campingpladser. Det blev drøftet hvilke kriterier man 
    kunne ønske sig fra ACR’s side. Der arbejdes stadig på dette. 
    Campingpladser kan henvende sig til ACR og gøre opmærksom på forholdene, hvorefter ACR tjekker. 
    Hvis pladsen er OK, kan den blive omtalt på hjemmesiden. 
 
Ad.:  10.   Myndigheder m.m. 
 - Brev til kommuner m.m. 
    Der er ved at blive udarbejdet udkast til brev til kommunerne. 
 
 - EU-forordninger  
    Kørekort/EU (3.500 kg + 750 kg.) sættes i spil igen. 
 
 - VisitDenmark 
    FS havde udarbejdet et notat til VisitDenmark/Tyskland, med henblik på rettelse af tidligere tekst i 
    tysk folder. Der blev aftalt smårettesler, hvorefter notatet sendes til VisitDenmark/Hamburg.     
    Samtidig sendes kopi til VisitDenmark/Erhvervsstyrelsen og der gøres opmærksom på, at vi gerne vil  
    have et samarbejde. 
 
 - Grøn afgift 
    Der går rygter om forhøjelse af den grønne afgift. TPJ undersøger. 
 
Ad.:  11.   ACR-folder - Tysk/Dansk 
 MJL havde udarbejdet udkast til folderen ”Hvad er ACR”. Folderen blev gennemgået og der fremkom 
 enkelte bemærkninger, der skal indarbejdes. 



 

 
 
 
 
 
 
Ad.:  12.   DFAC ct. AutoCamperInfo 
 Intet til behandling. 
 
Ad.:  13.   Visitkort 
 Visitkort laves uden private adresser eller telefonnumre. Kun med E-mail-adresser. 
 
Ad.:  14.   Kommende bestyrelsesmøder – Hverdage/Weekend 
 Sociale bestyrelsesmøder holdes i weekender og skal meldes ud i rimelig tid. 
 Almindelige bestyrelsesmøder afholdes onsdage eller torsdage. 
 
Ad.:  15.   Eventuelt 
 - Peberspray 
   Sagen om tilladelse til peberspray udvalgsbehandles i øjeblikket og vi afventer.     
 
 - Ferie for Alle 2019 
   22.-24. februar 2019. 
   Vi satser på et lille areal ved DACF/REJSER. Der skal betales. 
 
 - Kommende fællestræf – Hverdage/Weekend 
 
 - Gaver 
   Standarden er 2 flasker rødvin (200,-) 
 
Ad.:  16.   Næste møde 
 Næste møde afholdes  

onsdag den 6. februar 2019 kl. 17:00 hos TJ Camper i Hedensted. 
 
 
Flemming Stagis 
XX.11.2019 
 


