
 

 

 

Referat 

Onsdag den 6. februar 2019 klokken 17:00 
Mødet afholdt hos TJ Camper i Hedensted  
 
Mødedeltagere: 
 Morten Jul Lægaard MJL Dansk AutoCamperForening 
 Helmut Madsen  HM Dansk AutoCamperForening 
 Tonny Paepke Jørgensen TPJ CamperVenner        
 Jan Mattsson  JM CamperVenner            
 Mariann Steengaard MS DK-Autocam 
 Flemming Stagis FS DK-Autocam  
 Per Ræbild  PR Alt om Autocamperen  
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Referat 
 
Ad. 1.   Velkomst 
 - Jan Mattsson blev budt velkommen til sit første bestyrelsesmøde. 
 
Ad. 2.   Referater 
        - Godkendelse af referat fra 13. september 2018 har fået foretaget nogle ændringer og blev godkendt. 
    Referatet er endnu ikke lagt på hjemmesiden 
 
        - Referat fra 1. november 2018 er godkendt og lagt på hjemmesiden 
 
Ad. 3.   Generalforsamling 2019 
 - De 3 formænd fra foreningerne bag ACR er tidligere blevet informeret om at bestyrelsen foreslår 
   generalforsamlingen afholdt lørdag den 27. april 2019 kl. 13:00 i Ullerslev. Der er ikke kommet     
   indvendinger mod dette. Stedet står dog hen i det uvisse. Herom orienteres senere.  
 
Ad. 4.   Økonomi 
 - Regnskab  
   Der foretages nogle smårettelser, hvorefter regnskabet rundsendes. 
    Alt i alt er der en god økonomi. 
 
 - Budget 
    Budgettet fremlagt og godkendt. 
 
    Regnskab og budget fremlægges på generalforsamlingen. 
     
 - Falske E-mails / Identitetstyveri 
    MS har fået falske E-mail, som opfordrede til at indbetale et beløb til formanden. Det var dog ikke 
    formandens kontonummer og formanden kendte intet til et udlæg. Dette er tidligere sket, men er 
    blevet fanget. Der skal altid være bilag i forbindelse med udbetalinger. 
 
Ad. 5.   Bannerreklamer 
    Det blev besluttet, at der kun skal være bannerreklamer i toppen (6.000 kr.) og til højre på siden 
    (4.000 kr.), mens bannerreklamer midt i teksten udgår. FS reviderer orienteringsskrivelsen, der ligger  
    på hjemmesiden. 
 
    Vi reklamerer for stellpladsudstyr og bør opfordre disse firmaer til at tegne en bannerreklame. 
 
    Der skal udarbejdes en liste over de firmaer der er kontaktet i forbindelse med tegning af  
    bannerreklamer. 
 
    Der bør oprettes en liste over alle autocamperforhandlere i Danmark. 
 
Ad. 6.   Forum acr.dk – Hvad/Hvornår 
    Hvis der er 4, der har sagt OK til et emne, fortsættes arbejdet. Vi fortsætter som hidtil. 
 
Ad. 7.   Tilskud, legater m.m. 
    Intet nyt. Udgår af kommende dagsorden. Legathåndbogen ligger i Forum. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Ad. 8.   Eventuelt nyt om stellpladser 
 - Bandholm Havn.  ACR har været i dialog og ydet assistance i forhold til etablering af     
   autocamperplads.   
 - Hovborg. ACR har været i dialog og ydet assistance i forhold til etablering at autocamperplads.  
 
 - Assens Marina. PR arbejder med rådgivning for etablering af serviceplads. 
 
 - Jyllinge Havn mangler dispensation for strandbeskyttelseslinie. Der arbejdes med afløbsprojekt. 
 
 - Udbyhøj Nord. Pladsen er optimeret. Ligger lidt udenfor nærliggende campingplads. 
 
 - Vadehavs Camping, Højer. Campingplads, der for en stor dels vedkommende omdannes til AC-   
   pladser. Der arbejdes på renovering. Ejer sender billeder til JM og der udarbejdes en artikel til ACR. 
   ACR har opfordret ejerne til at lade Stellplads indgå i navnet. 
 
 - Bellahøj. ACR har henvendt sig til kommunen, men har fået at vide, at et projekt er uaktuelt. 
 
 - Bilka har meldt tilbage, at der p.t. arbejdes med købet af Top-Toy, hvorfor man ikke ønsker at  
   involvere sig omkring etablering af stellpladser i øjeblikket. 
 
 - Ringkøbing-Skjern Kommune 
 
 - Bondegårdscamping, Fjerritslev,  
 
 - Kolding Storcenter har meldt tilbage, at man ikke ønsker at etablere autocamperpladser i øjeblikket. 
   AC’ere er dog velkomne til at overnatte på parkeringspladsen. 
 
 - Jammerbugt Kommune. Der har været afholdt møde med kommunen. Der er i øjeblikket 5 pladser i  
   kommunen, hvor man kan holde gratis. Man efterlyst, hvorledes man kunne få disse pladser med ind  
   i diverse stellplads-atlasser. Plads i Blokhus kan blive aktuel. 
   Kommunen sender orientering om diverse events, bl.a. ”Uldfestival”, som ACR kommunikerer videre. 
 
 - Hvide Sande. JM kontakter havnen vedrørende stade på serviceplads. 
 
 - Horsens. TJ arbejder stille videre. 
 
 - Vejle Kommune. Man er positiv og arbejder for sagen. Man er nok i klemme med campingpladserne.  
   Vi afventer tilbagemelding fra kommunen, hvorefter der udarbejdes en artikel. 
 
 - Frederikshavn Kommune. Møde afholdt i meget positiv ånd. Der er behov for styring, hvis der skal  
   laves stellpladser. 
 
 - Kolindsholm Camper ved Haderslev. Fin lille plads, hvor ejer gerne vil reklamere mere, men da  
   pladsen allerede er optaget i DACF’s atlas, foretages ikke yderligere. 
 
Ad. 9.   Et autocampervenligt Danmark  
 - Løgismose Strand. Autocampervenlig plads, der skal omtales i ACR. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Ad. 10.   Myndigheder m.m. 
 - Brev til kommuner har afstedkommet en rimelig tilbagemelding. Der udarbejdes artikel til  
   hjemmesiden, der følger op på brevet. JM ser på dette. 
 
   Det vil koste ca. 275 kr. pr. pressemeddelelse, som automatisk sendes til landets dagblade. Dette 
   arbejdes der videre med. 
 
   PR udarbejder artikel om evaluering af landets 3 campingmesser, når den sidste messe er overstået  
   ultimo februar. 
 
 - EU-forordninger (herunder kørekort). ACR rykker Ole Birk Olsen (Transport-, Bygnings- og  
   Boligminister) rykkes for stillingtagen. ACR sender henstilling til EU om at lave fællesordning fir  
   miljømærkning. 
 
 - VisitDenmark. ACR har sendt ændringsforslag til VisitDanmarks tyske afdeling i Hamborg. Så en  
   omtale af overnatning i Danmark kan omtales korrekt. Endvidere sendes rykker til hovedsædet i 
   Danmark med henblik på samarbejde og eventuel plads på VD’s stand i Düsseldorf i august 2019. 
 
 - Sydkyst Danmark 365. FS deltog i konference, der blev afholdt i Stege. Se særskilt uddybende artikel  
   på Rådets hjemmeside. 
 
 - Forhøjelse af ”Grøn afgift”. Intet nyt 
 
 - Peberspray er blevet tilladt i private hjem, men ikke i autocampere. 
 
 - Underskriftsforhold. Formandens underskrift med kontrasignering eller egen underskrift på ACR’s  
   vegne. 
 
 
Ad. 11.   ACR-folder - Tysk/Dansk 
 Folderen vil være klar inden Herning-messen. 
 
Ad. 12.   Roll-up reklamestander 
 Roll-up standeren er bestilt og er klar inden Herning-messen. 
 
Ad. 13.   Visitkort 
 Visitkort er trykt og blev uddelt til bestyrelsesmedlemmerne. Kortet er neutralt uden  
 bestyrelsesmedlemmernes navn eller E-mail, men med Rådets E-mail. 
 
Ad. 14.   Messen ”Ferie for Alle”  
 Messen afholdes den 22.-24. februar 2019 i Messehallerne i Herning. 
 
Ad. 15.   Kommende fællestræf – Hverdage/Weekend 
 Der afholdes bestyrelsesmøde/social sammenkomst første weekend i maj. 
 
Ad. 16.   Eventuelt 
 - Ferie for Alle 2019 i Herning Messe Center, 22.-24. februar 2019. ACR har en mindre stand. 
   MJL har bestilt for ca. 5.000 kr. udstillingsmateriel (lys, bord, tæppe, stole .m.m) Standen er gratis, 
   da der er tale om en forening. 



 

 
 
 
 
 
  
 - Danmarks Frie Autocampere. 
   Der holdes ikke officielt møde med Danmarks Frie Autocampere på messen, da vi ikke mener at have 
   noget at tale med dem om. En uforpligtigende samtale kan selvfølgelig godt gå hen og finde sted, 
   men der indgås ingen aftaler med DFAC 
 
 - Det nye Campingreglement. 
   Forslag til det nye Campingreglement er i høring frem til den 5. marts 2019. 
   ACR er stort set enig i udkastet, som det er skrevet. Der foretages dog yderligere en gennemlæsning  
   for eventuelle tilrettelser. 
 
 - Det nationale Turistforum 
   Der er ingen camping-/autocamperrepræsentanter i ovennævnte Forum. ACR vil prøve at komme 
   med i Forummet. 
 
Ad. 17.   Næste bestyrelsesmøder m.m. 
 Mødet afholdes den 27. april 2019 kl. 10:00. 
 Umiddelbart efter bestyrelsesmødet afholdes  
 Generalforsamling den 27. april 2019, kl. 13:00. 
 Møderne afholdes hos TJ CAMPER i Hedensted. 
 
 Endvidere afholdes arbejdsweekend 3.-4. maj 2019  
 med mødetidspunkt fredag kl. 19:00 
 Mødet afholdes sandsynligvis i Bogense Sejlklub. 
 
 
Flemming Stagis 
26. februar 2019 


