
 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde  

Torsdag den 6. juni 2019, kl. 10:00-14:00 

Mødet holdes hos Mariann Steengaard, Fuglesangsvej 2, 5370 Mesinge 
 

Deltagere: 
Helmut Madsen  HM Dansk AutoCamperForening 
Flemming Kirk  FK Dansk AutoCamperForening 
Jan Mattsson  JM CamperVenner 
Jørgen Nielsen  JN CamperVenner 
Mariann Steengaard  MS DK-Autocam 
Flemming Stagis  FS DK-Autocam 

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

 

Referat 
Ad. 1. Velkomst 
 HM bød velkommen og takkede MS for lån af hus, herefter blev det nye medlem, Flemming 
 Kirk, budt velkommen. 
 
Ad. 2. Konstituering 
 Den tidligere formand, Morten Jul Lægaard, havde ønsket at trække sig fra formandsposten 
 hvorefter nyt bestyrelsesmedlem, Flemming Kirk, er blevet udpeget af Dansk AutoCamper- 
 Forening. 
 HM har overtaget formandsposten. 



 

 
 
 
 
Ad. 3. Godkendelse af referater 
 Referat fra Generalforsamling 27. april 2019 og referat fra bestyrelsesmøde den 4. maj 2019 
 er blevet godkendt og kan lægges på hjemmesiden. 
 
Ad. 4. Opfølgning på generalforsamlingen afholdt den 27. april 2019 
    Handlingsplan 
    JM og JN havde udarbejdet udkast til ny handlingsplan, hvortil der var enkelte     
      kommentarer. Rettelser blev tilføjet og handlingsplanen blev godkendt og kan lægges på 
    hjemmesiden. 
    Målsætning 
    Også her havde JM og JN udarbejdet udkast. Der var ingen bemærkninger og Målsætning   
    kan lægges på hjemmesiden.  
    Jobbeskrivelse (Opgavebeskrivelse for 2019) 
    MS havde nogle ønsker om tydeliggørelse af hendes egen opgavebeskrivelse. 
    Punktet tages for fremtiden op på hvert møde. 
    Aktionsliste 
    Mails m.m. lægges på det relevante sted i Forum. Der skal ikke udarbejdes et tilsvarende   
    dokument på en aktionsliste. 
    Kontakt- og info-materiale 
    Materialet er up-to-date med bl.a. image-brochure. 
    Webmaster-opgaver 
    HM tager en snak med Per Ræbild om dennes indsats fremover og om ACR skal have en  
    back-up-person blandt bestyrelsesmedlemmerne. 
 
Ad. 5. Vedtægter 
 FS tilretter vedtægter som godkendt på sidste bestyrelsesmøde. 
 
Ad. 6. Økonomi 
 Der er p.t. knapt 83.000 kr. på kontoen. 
 Banken ønsker nye underskriftsblade i forbindelse med ændringerne i bestyrelsen. 
 MS skal have tilsendt følgende: Navn, Adresse, Telefonnummer, E-mail (både privat og ACR-
 mail. 
 
Ad. 7. Bannerreklamer 
 GoHosting, JPCamping (Hedehusene) og Camperworld (Greve) skal opfordres til at tegne 
 bannerreklamer. 
 
Ad. 8. Forum 
 Intet til behandling 
 
 
 



 

 
 
 
  
Ad. 9. Evt. nyt om/fra stellpladser o.lign. 
 PinTrip. JN kontakter PinTrip og beder dem om at udarbejde en artikel til hjemmesiden. 
 Samtidig opfordres de til at tegne en bannerreklame. 
 
 Næstved. Et medlem fra Teknik- og Miljøudvalget har oplyst, at der arbejdes med etablering 
 af en tømmeplads og at der også arbejdes med etablering af yderligere pladser andet steds. 
 Nogle i byrådet har sat ? ved etablering i forhold til kommunalfuldmagten. Margrethe 
 Vestager har tidligere, på foranledning af ACR, svaret på dette, hvilket er tilsendt Næstved 
 Kommune. 
 
 Egense/Hals. Havnefogeden er interesseret i autocamperpladser på havnen. JM har sendt 
 materiale til havnefogeden. 
 
 Roskilde/Greve. Ejer af en grund i henholdsvis Roskilde og Greve ønsker at etablere en større 
 stellplads i forbindelse med nedlagte gartnerier. FS har afholdt indledende møder med 
 ejeren og grunden i Roskilde har et stort potentiale. Grunden i Greve ligger i forbindelse med 
 en større forhandler af autocamper som også udlejer autocampere.  
 
 Jyllinge Marina. HM snakker med Per Ræbild om han fortsætter med projektet, eller om han 
 ønsker at FK skal overtage.  
 
 Guldborgsund/Nysted. Kommunen har lempet på regler om autocamperparkering, men 
 skiltningen er ikke i orden. 
 
 Tollundgård (syd for Silkeborg). Silkeborg kommunes embedsmænd har øjensynligt 
 behandlet sagen med positiv udgang. Nu skal sagen behandles i byrådet. Der er givet 
 forhåndstilladelse til 6 pladser. 
 
 Stevns. Der arbejdes stadig med en autocamperplads ved fyret. Der skal afholdes møde med 
 borgmesteren. HM rykker. 
 
 Skærbæk (Hjemsted Oldtidspark). En investorkreds overtager stedet med udgangen af 2019 
 og ønsker at etablere en autocamperplads med over 250 pladser, samt et 25 meter højt 
 udkigstårn. Fra tårnets top vil der være en storslået udsigt over området med blandt andet 
 Vadehavet som UNESCO-verdensnaturarv. 
 ACR har tilbudt assistance. JN er tovholder. 
  
Ad. 10. Myndigheder 
 Kørsel med 4.250 kg på B-kørekort. Ny regering skal lige konstitueres, hvorefter der rykkes.  
 JN er tovholder. 
 
 



 

 
 
 
 
 Vinterstand ned nummerplader. AutoCamperRådet har tidligere indsendt forslag til 
 Skatteministeriet omkring muligheden for at kunne benytte sæsonnummerplader på 
 autocampere, således at vi som i flere af vores nabolande kunne få en løsning, hvor det var 
 nemt at have sin autocamper på ”stand-by”, hvis den ikke skulle bruges i længere perioder. 
 Dette blev afvist. 
 Der skal lægges op til en ny snak med Skatteministeriet om bibeholdelse af nummerplader 
 under stilstand. FS er tovholder.  
 
 EU-ensretning af gasregulatorer. Fællesregulatorer i EU vil være mere end ønskeligt. Skal vi 
 arbejde på en ensretning eller vil det være en kamp mod vindmøller ? FS snakker med TJ-
 Camper. 
 
 Handelsstandsforeninger. Der skal udarbejdes en mail om autocampersegmentets 
 lyksaligheder for handel i lokalsamfundet. Denne mail sendes til handelsstandsforeningerne i 
 Danmark.  Det skal undersøges, om der er en paraplyorganisation for handelsstands-  
 foreningerne i Danmark.  
 
Ad. 11. Eventuelt 
 Bestyrelsen mener ikke det er et problem at afholde generalforsamling inden udgangen af 
 april måned, når blot der er et lokale, hvor vi kan være. 
 Der er måske mulighed i Fredskov mellem Bogense og Gyldensten Gods. MS undersøger. 
 Et alternativ kunne være at afholde generalforsamling ved Stevns Fyr. 
 
 DACF har offentliggjort et referat fra et bestyrelsesmøde, afholdt den 10. maj. I pkt. 5,  hvor 
 ACR, i JM optik, fremstilles i særdeles uheldige vendinger. Dette fremførte JM som værende 
 aldeles uacceptabelt og helt ubegrundet - når DACF-bestyrelsen de facto ikke følger med i de 
 aktiviteter/projekter, som ACR er engageret i. JM opfordrede de to repræsentanter fra DACF 
 (HM & FK) til at tage en drøftelse med DACF, herunder tilskynde DACFs bestyrelse til at følge 
 med i ACR’s Forum, og endelig få rettet DACF referat til, således at ACR ikke fremstår på den 
 uheldige måde. Imidlertid ser HM ingen mulighed for en ændring i DACF-referatet, der 
 allerede er godkendt. 
 HM orienterer DACF’s bestyrelse om vores bemærkninger på næste DACF bestyrelsesmøde. 
 Så skal der ske noget, må det komme i referatet fra næste DACF bestyrelsesmøde. 
 HM har forelagt JM holdning for formanden for DACF, som har taget holdningen til 
 efterretning. 
 
 Når ny regering er dannet, skal ACR hurtigt bede om foretræde for Trafik- og Retsudvalget, 
 så vi ikke bliver overhalet indenom. HM er tovholder. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Ad. 12. Næste bestyrelsesmøde 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes  
fredag den 4. oktober 2019, kl. 10:00 i Ullerslev. 

 
 
Flemming Stagis 
14. juni 2019  


