
 

 

 

 

Referat 
Bestyrelsesmøde i AutoCamperRådet 
Fredag den 4. oktober 2019, klokken 10:00 – 13:00  
Mødet afholdtes hos Mariann Steengaard, Nyborgvej 21, 5540 Ullerslev 
 
 

Indkaldte: 

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

Dagsorden  

1. Velkomst 
2. Godkendelse af referater 
3. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde 
4. Økonomi 
5. Bannerreklamer 
6. Forum 
7. Evt. nyt om/fra stellpladser 
8. Myndigheder 
9. Eventuelt 
10. Næste bestyrelsesmøde 

 

Referat: 
Ad. 1. Velkomst 
 HM bød velkommen og takkede MS for husly. 
 
Ad. 2. Godkendelse af referat 
Referat fra bestyrelsesmøde den 6. juni 2019 er blevet godkendt og er lagt på hjemmesiden. 
 
 



Ad. 3. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde 
    Handlingsplan og Målsætning   
    Er den ny handlingsplan og Målsætning er sendt til Per Ræbild og er klar til at blive lagt på 
    hjemmesiden. Skal forsynes med dato. 
     
    Jobbeskrivelse (Opgavebeskrivelse for 2019) 
    Jobbeskrivelsen er færdigbehandlet og kan lægges på Forum. Kan ændres løbende og der 
    skal følges op på indholdet.  
 
    Kontakt- og info-materiale 
    Per Ræbild synes godt om, at ACR skal have en back-up-person blandt bestyrelsesmedlem- 
    merne, som er bekendt med hjemmesideprogrammet, så almindelige rutineopgaver kan 
    klares af ACR. JM mener at kende en i CamperVenner, der kender systemet. Denne    
    kontaktes. 
 
    JM tager sig af indkomne forslag og melder tilbage til forslagsstiller samt fordeler opgaven 
    mellem bestyrelsesmedlemmerne. 
 
    Vedtægter 
    FS har tilrettet vedtægter, der blev godkendt og nu kan lægges på hjemmesiden.  
 
    VIRK.DK 
    Morten Lægaard (tidligere formand) har endnu ikke ændret formandsstatus på ”virk.dk”, 
    Hvilket giver problemer med at komme på de offentlige hjemmesider. 
    HM kontakter ML.  
 
Ad. 4. Økonomi 
 Der er inden dette møde ca. 80.800 kr. på kontoen. 
 
Ad. 5. Bannerreklamer 
 GoHosting skal kontaktes for tegning af bannerreklame. Der uddeles ikke brochurer fra   
 firmaet, før der foreligger en betalt bannerreklame. JM og JN kontakter firmaet når der er 
 kontakt til person i Ansager, der ønsker at etablere en stellplads. 
 
 JPCamping (Hedehusene) kører en ”stærk” reklamekampagne på FaceBook og ønsker p.t. 
 ikke en bannerreklame hos ACR, 
 
 Vedr. CamperWorld (Greve). P.t. ønsker ACR ikke at have relationer til dette firma. 
 
MS havde udskrevet en liste med firmaer, der udbyder betalingssystemer til autocamperpladser i 
Danmark.  
 
Der skal samles op og HM kontakter Per Ræbild for procedure.  



 
Ad. 6. Forum 
 Vi skal huske at lægge alt på Forum. 
 
Ad. 7. Evt. nyt om/fra stellpladser o. lign. 
 PinTrip. PinTrip-artikel til hjemmesiden er færdig og kan lægges på hjemmesiden. 
 PinTrip ønsker først at lægge bannerreklame på hjemmesiden næste år. 
 
 Jyllinge Marina. Stellplads er etableret og skulle være lagt på div. hjemmesider.  
 
 Guldborgsund/Nysted. ACR har skrevet til kommunen vedrørende tømningsmuligheder. 
 Kommunen har svaret, at man henvises til campingpladserne. ACR har henvendt sig til 
 lokalpolitiker. Der afventes tilbagemelding. 
   
 Stevns. Der arbejdes stadig med en autocamperplads ved fyret. Der ventes i øjeblikket på en 
 afgørelse fra Natur og Miljøklagenævnet. Der har været holdt møde med kommunens 
 fritidskonsulent. Enighed om fortsat at holde kontakt. 
 
 Gisselfeld. 6 km fra Gisselfeld Kloster har ”Camp Adventure” bygget det spektakulære 
 ”Skovtårn” samt Danmarks største klatrepark. Man henviser til overnatning på Camping 
 Feddet, mere end 25 km væk. FS kontakter Camp Adventure med henblik for drøftelse af 
 etablering af en autocamperplads på stadet. 
 
 Skærbæk (Hjemsted Oldtidspark). ACR har tidligere tilbudt assistance. Sagen er p.t. død, da 
 man nu satser på en campingplads, som ikke er gået igennem. ACR er ikke behjælpelig med 
 dette. 
 
 Kammerslusen ved Ribe. Ejeren er gået konkurs og sagen er henlagt. Forventes måske 
 genoptaget på et tidligere tidspunkt. 
  
 Aarø Havn. Sagen er midlertidigt henlagt, da pladsen vil komme til at ligge indenfor 
 Strandbeskyttelseslinie/Klitfredning. JN kontakter Jyllinge Havn for at høre hvorledes man 
 her har forholdt sig til strandbeskyttelseslinie/klitfredning. Havnen har fået svar fra 
 Kystinspektoratet. Der skal indhentes dispensation fra havnen selv. 
  
 Varde. ACR har skrevet og stillet ekspertise til rådighed i forbindelse med anlæg af en plads i 
 Varde. Kommunen er endnu ikke vendt tilbage. 
 
 Ansager. Der er fremsendt forslag til afholdelse af møde den 20. oktober med 
 initiativtagerne. Der er tale om ombygning af et tidligere dambrug og etablering af 10-15 
 pladser. 
 Knebel/Mols. Stedet ligger ikke i den bedre halvdel, man da der er tyndt med pladser i 
 området, har ACR meddelt, at man gerne er behjælpelig. Vi afventer tilbagemelding. 



 
 Gudhjem. Her arbejdes med etablering af autocamperplads. Der skal søges om dispensation 
 fra Strandbeskyttelseslinien. 
 
 Farø. Stedet har øjensynligt været plaget af indbrud i autocampere. HM skriver til 
 Rigspolitiet, for at høre om man her ligger inde med en oversigt over problemet.  
 
Ad. 8. Myndigheder m.m. 
 Kørsel med 4.250 kg på B-kørekort.  
 Politiker, der har fået sagen forelagt, har henvendt sig til ministeren, hvorfra vi må afvente et 
 svar. HM beder på trods af ovenstående om foretræde for Transportudvalget. 
 
 Kommunalfuldmagten. 
 JN er ikke enig i HM’s veto mod udsendelse af notat vedrørende Kommunalfuldmagten. 
 Notatet er ikke udsendt.  
 ACR er interesseret i at få klarlagt om en investering, der senere giver overskud, kan overføre 
 dette til kommunen eller om det kun kan bruges til investering i yderligere turisttiltag. 
 JN udarbejder nyt notat til Indenrigsministeriet, der skal godkendes af en samlet bestyrelse. 
 Ved fremtidige tvister skal problemet drøftes i bestyrelsen, inden offentliggørelse. Evt. 
 afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde. 
 
 Vinterstand ned nummerplader.  
 Der er indsendt ansøgning om indførelse af vinterstilstand til Skatteministeriet. 
 HM søger om oplysninger vedrørende det svenske system hos svensk bekendt. 
  
 Handelsstandsforeninger.  
 Der har ikke kunnet findes en fælles forening eller lignende. Der arbejdes dog stadig 
 videre med en henvendelse til Handelsstandsforeningerne. 
 
 EU-ensretning af gasregulatorer.  
 Her bliver det en kamp mod vindmøller. Sagen henlægges. 
 
 OCFF 
 HM orienterede om mødet med direktøren for OCCF. ACR ønsker ikke at involvere sig 
 yderligere i OCFF, men deltager gerne i et par årlige møder.  
 
 Efterskrift vedr. spørgsmål om parkering, som ikke blev behandlet på mødet 
 Et DACF medlem, Egon Buur, har stillet diverse spørgsmål omkring parkeringsskiltning. 
 Jørgen Nielsen havde udarbejdet udkast til svar, som efterfølgende er blevet godkendt og 
 sendt til Ole Buur. 
 
Camper Award 2020 
 ACR ønsker ikke at deltage i ”Camper Award 2020”.  



 
 Kyst- og Naturturisme 
 Der er blevet afholdt møde med K&N og HM, hvor det blev besluttet at gå i samarbejde om 
 en spørgeskemaundersøgelse. Der afholdes møde på Hindsgavl. Evt. deltager JM. 
 
Ad. 9. Eventuelt 
 Generalforsamling i Fredskov mellem Bogense og Gyldensten Gods kan ikke anvendes, da 
 stedet er langtidsudlejet til anden side.  
 Et alternativ kunne være at afholde generalforsamling ved Stevns Fyr. HM undersøger. 
 
 ACR skal kun i særlige tilfælde linke til private hjemmesider. 
 
 Eva Holst fra Campervenner er kommet med i CV’s bestyrelse og har fået indsigt i ACR. 

Ad. 10. Næste bestyrelsesmøde 
 Næste bestyrelsesmøde/julefrokost søges afholdt på Kerteminde Marina. 
 Julefrokost/bestyrelsesmøde afholdes over en fredag/lørdag. Tidspunktet er endnu ikke 
 fastlagt. Nærmere udsendes senere (sandsynligvis i januar). 
 

 
Flemming Stagis 
16. oktober 2019  
 

 

 

 

 

 


