
 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Bogense 

Lørdag den 4. maj 2019, kl. 9:30 

 

Mødedeltagere: 
Morten Jul Lægaard  MJL Dansk AutoCamperForening  
Helmut Madsen  HM Dansk AutoCamperForening  
Jan Mattsson  JM CamperVenner 
Jørgen Nielsen  JN CamperVenner 
Mariann Steengaard  MS DK-AutoCam 
Flemming Stagis  FS DK-AutoCam 
 

Dagsorden for bestyrelsesmødet 

1. Velkomst 
2. Godkendelse af referater 
3. Opfølgning på generalforsamlingen den 27. april 2019 
4. Økonomi 
5. Bannerreklamer 
6. Forum 
7. Evt. nyt om/fra stellpladser 
8. Myndigheder 
9. ACR-folder på tysk. 
10. Eventuelt 
11. Næste bestyrelsesmøde 

Referat 

Ad. 1.  Velkomst 
 MJL bød velkommen 
 
Ad. 2.  Godkendelse af referater 
 Godkendte referater fra 2019 er endnu ikke lagt på hjemmesiden 
 
Ad. 3.  Opfølgning på generalforsamlingen den 27. april 2019 
 Konstituering 
 På mødet skulle ACR konstituere sig.  
 Per Ræbild er selvstændig erhvervsdrivende med et ekspanderende firma, hvorfor 
 han er nødt til at prioritere sin tid til fordel for dette. Dette betyder, at Per Ræbild er 
 ikke længere aktiv i bestyrelsen, men fortsætter som ekstern konsulent for ACR, 
 hvilket vi i ACR sætter meget stor pris på.  
 Per Ræbild har styrket ACR’s profil såvel indholdsmæssigt som de kommunikations-
 værktøjer, som ACR benytter sig af.  



 

  
 
 
 
 
 ACR ønsker naturligvis Per alt mulig held og lykke i firmaet, og håber naturligvis at 
 Per på et senere tidspunkt igen vil være i stand til at indtræde i ACR som aktivt 
 bestyrelsesmedlem. 
 
 Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 
 Morten Jul Lægaard Formand  Dansk AutoCamperForening
 Jan Mattsson Næstformand CamperVenner 
 Mariann Steengaard Kasserer  DK-AutoCam 
 Helmut Madsen Bestyrelsesmedlem Dansk AutoCamperForening 
 Jørgen Nielsen Bestyrelsesmedlem CamperVenner 
 Flemming Stagis Sekretær  DK-AutoCam 
 Der vil sandsynligvis ske ændringer, når Dansk AutoCamperForening har holdt 
 generalforsamling. 
 
 Vedtægter 
 I §6 skal der ændres, så webmaster ikke er medlem af bestyrelsen 
 
 Handlingsplan m.m. 
 Jan og Jørgen reviderer handlingsplan, visioner og målsætning til næste møde 
 
 Jobbeskrivelse 
 Ved udskiftning af bestyrelsesmedlemmer ville det være rart, om der lå en mere 
 specifik arbejdsbeskrivelse. 
 Jan reviderer jobbeskrivelsen. 
 
 Aktionsliste 
 Aktionslisten skal ikke erstatte Forum, men være et supplement. 
 Listen laves i Excel af Jan, rundsendes og justeres af de enkelte 
 bestyrelsesmedlemmer. 

 
Ad. 4.  Økonomi 
 Udgifter ved afholdelse af møder 
 I forbindelse med bestyrelsesmøder betaler Rådet normalt fortæring eksklusiv 
 drikkevarer. Endvidere betales udgifter til stellpladsgebyr, kørsel samt bro/færge. 
  
 Regulering af kørepenge 
 Kørepenge hæves for kørsel efter dette møde fra 1,50 kr. til 2,00 kr. 
 
Ad. 5.  Bannerreklamer 
 Der skal ændre i ”Banner-reklame”-beskrivelsen på hjemmesiden, da der nu kun er 
 banner-reklamer til 6.000 kr. og 2.500 kr. Førstnævnte ligger altid i toppen af 
 hjemmesiden, mens sidstnævnte ligger til højre på hjemmesiden.  
 Tyske og ikke betalende firmaer slettes på siderne. 



 

 Per Ræbild bedes rette dette. 
 
Ad. 6.  Forum 
 Forum kører fortrinligt og giver et godt overblik over Rådets aktiviteter. 
 
Ad. 7.  Evt. nyt om/fra stellpladser 
 Pintrip 
 Der har været udtrykt bekymring fra DACF over Pintrip, da man i første omgang så 
 den som en konkurrent til DACF’s app. Da det imidlertid ikke ser ud til at være 
 sammenfaldende pladser, bliver det nok ikke noget problem. Pintrip skal nok  
 
 
 
 
 
 nærmere ses som et supplement til DACF’s app. Pintrip skal nærmere ses som en 
 konkurrent til DFAC som slog sig op på at ville etablere gratis pladser for snart 3 år 
 siden.  
 Hvis Pintrip konceptet overlever, så vil det sandsynligvis få sin egen APP. 
 Pintrip opfordres til at tegne en banner-reklame på Rådets hjemmeside, samt skrive 
 en artikel, der omtaler konceptet. Artiklen lægges ligeledes på hjemmesiden. JN er 
 tovholder. 
 
 Assens Marina 
 Stellpladsen er opgraderet. 
   
 Vadehavscentret 
 Den tidligere campingplads i Emmerlev Klev er nu ombygget til en rigtig god 
 stellplads. Det forventes, at der afholdes en eller anden form for indvielse af pladsen.  

 
Høje Taastrup 
Der er givet tilladelse til pladser ved Høje Taastrup Station. Der er tale om en 
parkeringsplads, som skal deles med lastbiler, men der holder meget sjældent 
sådanne. Kommunen har indkøbt skilte, men endnu ikke opsat disse. 
 
Greve/Roskilde 
Keld Bjergegaard (tlf. 21 22 60 60), som ud over at eje en grund i Greve også ejer 
en grund i Roskilde, hvor han påtænker at etablere autocamperplads begge steder, 
men har mange spørgsmål og vil gerne i kontakt AUTOCAMPER RÅDET. 
Adressen i Greve er: Kildebrøndevej 60, 2670 Greve. 
Adressen i Roskilde er: Rønøs Alle 30, 4000 Roskilde 
FS tager kontakt. 
 
Dragør 
Der har været kontakt i 2014, hvor kommunen var meget afvisende og fortalte, at 
der var store planer med det tidligere opmarchareal til Sverige-færgerne. Det er nu 
5 år siden og absolut intet er sket. Vi prøver igen. 
FS er kontaktperson. 



 

 
Silkeborg 
Tollundgård (Golfbane/Put&take-sø) ønsker at etablere en autocamperplads. Ejeren 
har fejlagtigt søgt hos kommunen. JM følger op. 
 
København 
FS kontakter kommunen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guldborgsund 
Det er indstillet til kommunalbestyrelsen, at alle begrænsning vedrørende 
autocamperparkering frafaldes. HM følger løbende op og der evalueres om 2 år. 
 
Stevns 
En henvendelse om plads ved Stevns Fyr ligger stadig, efter 1½ år, i 
Miljøklagenævnet. HM rykker Stevns Kommune. 

Ad.8.  Myndigheder 

Placering af stellpladser i fredede områder m.m. 
Der er tale om et stærkt politisk område HM prøver at finde ud af noget. 
 
Henvendelse fra Dansk Kyst- og Naturturisme 
Henvendelsen er videresendt til de 3 foreninger, som svarer. 
 
Ændring af bekendtgørelse om registreringsafgift 
Intet vedrørende autocampere. 
 
Ændring af vægtgrænse fra 3.500 kg til 4.250 kg. 
Intet MJL rykker. Var oprindelig lovet behandlet i EU i oktober 2017. 
 
Gas 
Der skal arbejdes på ensartede gasregulatorer i EU.  
 
Miljømærker 
Der skal arbejdes på en harmonisering af miljømærkerne i Europa. Og gerne inden 
forruderne er helt tilklistrede med mærker. 
 

Ad. 9.  ACR-folder på tysk. 
 Projektet henlægges, da der næppe er behov for en folder om ACR på tysk. 
 
Ad 10.  Eventuelt 
 GoHosting 



 

 Vi havde inviteret en ekstern “briefer” fra firmaet Gohosting.  
 Henrik Hansen briefede omkring virksomheden, samt hvilke produkter og især hvilke 
 løsninger de tilbyder deres kunder. Henrik Hansen tog udgangspunkt i de løsninger 
 som bl.a. er anvendt på den nye autocamperplads, Stellplads Vadehav, ved 
 Emmerlev Klev. Den løsning, som er valgt på den nye plads, giver maksimal frihed til 
 at vælge faciliteter til og fra, endvidere er der et godt booking system, som er 
 online, så hvis man er flere autocampere på tur og vil være sikker på at få en plads, 
 så kan pladsen bookes hjemmefra. 
 
 
 
 
 
 
 
 Christiansborg 
 Helmut påtager sig at benytte kontakter på Christiansborg, trafik- og retsudvalget, for 
 at præsentere ACR. 
 
 Adresser 
 Der skal laves et regneark med adresser på aviser, tidsskrifter m.m., der lægges på 
 Forum. 
 
 Handelsstandsforeninger 
 ACR skal have fat i Handelsstandsforeningerne. HM udarbejder udkast. 
 
 Henvendelse vedrørende parkering  
 Der er fremsat nogle spørgsmål omkring parkering. Spørgsmålene er meget 
 specifikke og vil kræve et meget præcist svar, hvilket ACR ikke er i stand til at give. 
 HM svarer, med henvisning til Vejdirektoratet, som bør svare. 
 
Ad. 11.  Næste bestyrelsesmøde 
 Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 6. juni 2019 hos MS. 
 Adressen er Fuglesangsvej 2, 5370 Mesinge. 
 Send venligst en mail til Mariann med tilmelding 
 
 Næste Generalforsamling i ACR forventes afholdt 27.-29. marts 2020. 
 DACF holder generalforsamling 2020 den 16. maj. 
 
 
Flemming Stagis 
10.05.2019 

 


