
 

 

 

 

Referat fra Generalforsamling i AutoCamperRådet 
Lørdag den 27. april 2019 klokken 13:00  
Mødet afholdt i Hedensted 
 
 
Mødedeltagere: 
Indkaldte deltagere med stemmeret: 
Anne Norup   AN Dansk Autocamper Forening 
Poul Christiansen  PC Dansk Autocamper Forening 
Eddy Gandløse  EG DK-Autocam 
Rita Gandløse  RG DK-Autocam 
Finn Knudsen  FK CamperVenner 
Jørgen Nielsen  JN CamperVenner 
 
Deltagere uden stemmeret: 
Morten Jul Lægaard  MJL Dansk AutoCamperForening  
Helmut Madsen  HM Dansk AutoCamperForening  
Jan Mattsson  JM CamperVenner 
Mariann Steengaard  MS DK-AutoCam 
Flemming Stagis  FS DK-AutoCam 
 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og valg af referent 
2. Bestyrelsens beretning  
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab  
4. Budgetorientering for indeværende år 
5. ACR’s fremtid 
6. Indkomne forslag  
7. Valg af bilagskontrollant 
8. Godkendelse af kontingent for 2020  
9. Eventuelt 

 
 
MJL bød velkommen og der blev foretaget en kort præsentation af mødets deltagere 
 
        Ad 1. Valg af dirigent og valg af referent 

 Formanden foreslog HM som dirigent og FS som referent.  
 Begge blev valgt.  
 HM kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 
Ad 2. Bestyrelsens beretning  
 Årsberetning 2018 – 2019 

Der er afholdt en række bestyrelsesmøder: 



 

 

 

 

13/09-2018 Bestyrelsen mødes i Nykøbing Mors og det kombineres med hyggeligt 
samvær, så vi lærer hinanden bedre at kende. 

01/11-2018 
 

Henrik Bagger (CamperVenner) trækker sig fra bestyrelsen og i stedet 
indtræder Jan Mattsson (CamperVenner). 

06/02-2019 Bestyrelsen mødes og blandt andet forberedes deltagelsen på Ferie for 
Alle 2019. 

23/02-2019 En del af bestyrelsen mødes på messen i Herning for at finpudse 
høringssvar til revideret campingreglement. 

27/04-2019 Forberedelse til generalforsamling. 

04/05-2019 - Planlagt 
 

Bestyrelsen holder et konstitueringsmøde i Bogense med et 
efterfølgende strategi-møde, hvor grundlaget for ACR’s arbejde 
diskuteres indgående. Handleplan og strategi bliver revurderet og 
opdateret.  

ACR har deltaget på følgende messer: 
Ferie for Alle 2018, Herning, 22.-24. februar 2019. 
Det har primært været signalværdi at deltage som ACR. Omkostningerne er holdt på et minimum, 
men det vil blive revurderet, om det kan betragtes som en god investering. 
Der er indkøbt yderligere 1 roll-up. Visitkort og imagebrochure var klar og uddeles på messen. 
 
ACR Forum: 
Alle i bestyrelsen er aktive på Forum og der er en positiv indstilling til Forum som 
kommunikationsmiddel i bestyrelsesarbejdet. Formændene i de 3 foreninger kan også se 
korrespondancen i Forum og opfordres til at tjekke af og til. 
 
Stellpladser 
Følgende steder er i perioden blevet hjulpet i gang eller er i en opstartsfase hvor vi hjælper med: 

• Vadehavscamping (stort projekt). 
• Herning. 
• Farsø Fjord Camping. 
• Rosenvold Havn. 
• Hanstholm Havn. 
• Hovborg. 
• Skærbæk. 
• Løgismose Strand. 
• Kollerup Bondegårdscamping 
• Assens Marina 
• Jyllinge Havn 
• Udby N Havn. 
• Bandholm. 



 

 
 
 
 
 

• Otterup. 
• Fjællebroen Havn. 
• Valdemar Slot. 
• Asaa Havn. 
• Brande. 
• Hjørring. 
• Lemvig. 

Som det fremgår, så er flere campingpladser på listen over dem der gerne vil have hjælp til 
etablering af autocamperpladser. Vi ser positivt på den udvikling. 
 
Økonomi: 
Regnskab og budget fremlagt. 
Det går rimeligt med salg af bannerreklamer, men det kunne gå bedre.  
 
Politiske tiltag: 
Der er en række politiske initiativer der er igangsat / støttet / fuldført: 
Op til 4250 kg på B-kørekort er stadig i venteposition ved EU. Der rykkes jævnligt. 
Høringssvar på revideret campingreglement. 
Regler for EURO6 savnes. 
Erhvervsstyrelsen blev på et møde i juni informeret om fordelene ved autocamperturisme. 
Det skal pointeres på det kraftigste, at æren for, at disse tiltag er sat på dagsordenen skal deles 
med andre, men det er samtidig vores overbevisning, at input fra ACR har haft stor betydning på 
beslutningstagerne. 
 
Andre ACR-tiltag: 
Der er med stor succes udsendt et info-brev til landets kommuner. Det har ført til møder i følgende 
kommuner: 

• Jammerbugt – 5 pladser er nu registreret og flere er på vej. 
• Frederikshavn – Der er stor interesse for ordnede forhold. 
• Ringkøbing-Skjern – AC tænkes ind i en ny kommunalplan. 
• Silkeborg. 
• Lemvig. 
• Aarhus. 
• Lejre. 
• Vejle. 
• Thisted. 

 
Øvrige tiltag siden sidst: 
Der har været afholdt møde med OCFF's direktør Jens Brendstrup. Efterfølgende har der været en 
nedgang i angreb på autocampere fra campingpladserne og vi håber at det fortsætter på det 
niveau. 
 
Hermed afsluttedes årsberetningen 2018/2019 og Generalforsamlingen godkendte denne 
enstemmigt. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
        Ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab  
 Regnskabet for 2019 er tidligere godkendt af bestyrelsen og har været forelagt 
 bilagskontrollant Flemming Lunde (CamperVenner), der godkendte det uden 
 bemærkninger.  
 Regnskabet blev udsendt sammen med Dagsorden til Generalforsamlingen. 
  MS gennemgik regnskabet, der blev godkendt enstemmigt af Generalforsamlingen. 

 
 

        Ad 4. Budgetorientering for indeværende år 
 Budgettet for 2019 blev gennemgået og er tidligere godkendt af bestyrelsen. 
 Budgettet blev udsendt sammen med Dagsorden til Generalforsamlingen 
  MS gennemgik budgettet, der blev enstemmigt godkendt af Generalforsamlingen. 

 
Ad 5. ACR’s fremtid 
 Der orienteredes om, at bestyrelsen holder et længere møde den 3.-5. maj 2019 i 
 Bogense. Her bliver der især lagt vægt på handlingsplanen og målsætning. 
 
Ad 6. Indkomne forslag  
 Der er ingen indkomne forslag. 
 
Ad 7. Valg af bilagskontrollant 

 Generalforsamlingen pegede på det indeværende års bilagskontrollant som revisor 
 for regnskabsåret 2019. 

  
 
Ad 8. Godkendelse af kontingent for 2020  

 Kontingent for 2020 foreslås bibeholdt som i 2019, nemlig 8,50 kr./foreningsmedlem 
 samt pligtigt grundkontingent i form af bannerreklame. 

Ad 9. Eventuelt 
 EG foreslog at man i fremtiden holdt en mere social Generalforsamling med 
 morgenmad,  frokost m.m.. Alle fandt forslaget godt 
 
 Det drøftedes endvidere, at man skulle lægge Generalforsamlingen før de 3 
 foreningers generalforsamlinger og at de 3 foreninger ikke holdt de interne 
 generalforsamlinger på samme dag. 
 Efterskrift: DACF holder 2020-generalforsamling den 16. maj 2020. 
              ACR’s bestyrelse foreslår, at Generalforsamlingen afholdes lørdag den 28. marts 
 2020.  
 
 
Flemming Stagis 
 
 
 
 


