
 

 

 

 

Referat 
Bestyrelsesmøde i AutoCamperRådet 
Mandag den 2. december 2019, klokken 10:00-13:00  
Mødet afholdt på Middelfart Bibliotek, Nyhavn 2,  
 
Deltagere: 

Jette Jensen  JJ Dansk AutoCamperForening 
Helmut Madsen  HM Dansk AutoCamperForening (Delvis deltagelse) 
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 og konstituering 
2. Godkendelse af referat 
3. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde 
4. Økonomi 
5. Bannerreklamer 
6. Forum 
7. Evt. nyt om/fra stellpladser 
8. Myndigheder 
9. Eventuelt 
10. Næste bestyrelsesmøde 

 

Dagsorden: 
Ad. 1. Velkomst og Konstituering 
 JM bød velkommen det det nyudpegede medlem, JJ, fra DACF og takkede HM for et godt 
 samarbejde med vilje og engagement. HM takkede for de pæne ord og gjorde opmærksom 
 på, at han havde været glad for en spændende tid i ACR. 
 
 JJ redegjorde kort for hendes baggrund. Dels som autocamperkører og dels for sit virke i 
 DACF. 
   
 Tommy Berg erstatter FK efter DACF’s næste generalforsamling.  



 Dernæst diskussion om fordeling af de forskellige poster. JN indtræder som formand, men 
 øvrige poster besættes som hidtil. 
 
Ad. 2. Godkendelse af referat 
 Referat fra bestyrelsesmøde fredag den 4. oktober 2019 er blevet godkendt og er lagt på 
 hjemmesiden. 
 
Ad. 3. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde 
 Tidligere formand, Morten Lægaard, har nu ændret status på ”virk.dk”. HM bedes gøre det 
 samme hurtigst muligt, så JN står som formand. 
 
 Der har været 3 omfattende hacker-angreb på acr.dk, indenfor en meget kort tidsperiode. 
 Disse angreb er afværget ved Per Ræbilds's indsats. Med henblik på at imødegå fremtidige 
 angreb, skal der iværksættes nogle foranstaltninger og indkøbes noget software. Per Ræbild 
 har indvilliget i frivilligt og uden nogen omkostninger for ACR at stå for dette samt udføre 
 arbejdet. 
  Sådanne angreb kan imødegås ved en årlig opgradering, hvilket vil medføre en udgift på 
 5.000 kr./år, hvilket blev bevilget. JM snakker med Per Ræbild om en tættere tilknytning af 
 ”Alt om autocamperen” (AOAC) på en eller anden måde. 
 
 Der arbejdes stadig på at finde en back-up-person til hjemmesiden. 
 
Ad. 4. Økonomi 
 MS oplyste, at den aktuelle økonomi p.t. udviser et indestående på godt 80.500 kr. 
 
 Flemming Lunde (tidligere CamperVenner) blev valgt som revisor på generalforsamlingen 
 den 27. april 2019. Dette kan ikke ændres, selvom Flemming Lunde ikke længere er med i en 
 af de 3 foreninger, der er med i ACR. Der udpeges ny revisor på den kommende 
 generalforsamling. 
 
Ad. 5. Bannerreklamer 
 GoHosting skal atter opfordres til at tegne bannerreklamer. Indtil en sådan er tegnet, skal 
 der ikke uddeles brochurer om firmaet. JN skriver til GoHosting vedrørende tegning af 
 bannerreklame. 
  
 Der fortsættes med bannerreklamer som hidtil af hensyn til ACR’s økonomi.  
 
 Bestyrelsen ser ingen problemer i pressemeddelelse fra TJ Camper, hvorfor denne kan 
 lægges på hjemmesiden. 
  
Ad. 6. Forum 
 JJ er nu med på Forum. 
 Tommy Berg, der indtræder i ACR til foråret, har fået læseret i vores Forum. 
 I de kommende dagsordener rettes ”Forum” til ”Forum og sociale medier”.  
 
 



Ad. 7. Evt. nyt om/fra stellpladser o. lign. 
  Silkeborg. Tollundgård kører og er velbesøgt.  
 Selve Silkeborg har lavet P-pladser bynært og en enkelt overnatningsplads til 8 kr./time. 
 Sidstnævnte er uden faciliteter, hvorfor prisen er noget for høj. JJ holder øje med lokalaviser 
 i området. 
 
 Ansager. Indledende drøftelser kører godt og der har været møde med gruppen i Ansager. 
 Gruppen vender tilbage, når man er nået længere i beslutningsprocessen. 
 
 Mandø. Eventuel plads er stadig på stand-by, da ejeren af arealet har fået kolde fødder. 
 
 Stevns. Intet nyt. Helmut Madsen har lovet at køre denne sag. 
 
 Udby (Thisted). Det vides ikke om denne plads er aktuel, da der er andre attraktive pladser i 
 området. 
 
 Fjerritslev. Her er der givet tilladelse til 10 pladser, under forudsætning af, at tilkørselsvej og 
 skiltning kan godkendes. 
 
 Kalundborg. Har bestemt, at der ikke må henstå biler med henblik på overnatning. JN skriver 
 til kommunen og Finn Hilstrøm, som er initiativtager til sagen. 
  
 Sunds Sø. Herning Kommune har besluttet, at igangsætte ny planlægning for Sunds Sø, hvor 
 Camping pladsen blev nedlagt i 2017. Dette har åbnet mulighed for etablering af fem tæt-
 lav boliger langs Åvej, en selvbetjent campingplads til autocampere samt hotelvirksomhed i 
 form af hytter. 
 
 Egense Lystbådehavn (Limfjorden). Havnen er privatejet og ønsker at etablere autocamper-
 pladser. Havnen er privatejet og man holder møde med Ålborg Kommune den 10. december. 
 ACR deltager gerne i mødet, men har ikke fået en tilbagemelding på dette. 
 
 Roskilde. Roskilde Comfort Zone (RCZ). På tidligere Plantorama-grund tæt på Festivalpladsen, 
 er der nu etableret autocamperplads. Der er p.t. alle faciliteter, om end lidt primitive, dog er 
 der endnu ikke affaldscontainere. Prisen er 150 kr. + eventuel strøm. 
 
 Ry. På trods af 2 campingpladser i området, blæser der nu nye og positive vinde, med henblik 
 på placering af plads ved Tulstrup Kro. 
 
 Hedeland. Også her er der nye og positive vinde. Der afholdes møde med bestyrelsen for 
 Hedeland torsdag den 19. december 2019. FS deltager. 
 
 Als. Der mangler overnatningsmuligheder for autocampere på Als. Der er 6 pladser på den 
 nordlige del af Als og ingen syd for hovedvej 8, så det er en god ide. En person har henvendt 
 sig til ACR og spurgt om råd. Der er mulighed for at anlægge en autocamperplads med 3 
 enheder uden at ansøge kommunen. JN tager kontakt og gør opmærksom på, at ACR gerne 
 er behjælpelig med yderligere information. 



 Bornholm. Anette og Kim Hansen, har i september 2019 ansøgt Bornholms Regionskom-
 mune om etablering af P-pladser forbeholdt autocampere på Helligdomsvej 9, Gudhjem 
 (Jakobsminde). Der forventes etableret 10-15 pladser i første omgang. 
 ACR har været i kontakt med ansøgeren og tilbyder, at man kan trække på ACR’s erfaring og 
 ekspertise vedrørende indretningen af pladsen. 
 
Ad. 8. Myndigheder m.m. 
 Foretræde for Trafikudvalget. I mødet, der primært drejede sig om kørsel af køretøj med 
 4.250 kg på B-kørekort, deltog JN og JM. Der var afsat 15 minutter til mødet, som foregik i en 
 positiv ånd og politikerne var meget lydhøre.  
 
 Vinterstand med nummerplader. Der er kommet svar fra Skatteministeriet, som ser ud til at 
 have misforstået noget i ACR’s henvendelse. Skatteministeriet mener ikke, de kan acceptere 
 stilstand, da det vil betyde tab for staten. At man allerede kan opnå stilstand er åbenbart 
 ikke gået op for Skatteministeriet, da man jo kan afmelde autocampere i kortere og længere 
 tid. Det ACR har søgt om, er en smidigere behandling af den allerede eksisterende ordning. 
 ACR skal snarest søge foretræde for Skatteudvalget.  
 JN kontakter Skatteministeriet vedrørende foretræde.  
 Sagen tages i øvrigt op på næste bestyrelsesmøde. 
 
 Kommunalfuldmagten. Der har været høring i Folketinget om Kommunalfuldmagten, som 
 dog ikke behandlede turistsegmentet. Vi henholder os derfor stadig til det svar vi har fået i 
 2014 fra daværende indenrigsminister Margrethe Vestager. 
 
 Handelsstandsforeninger. FK undersøger om der er en fællesorganisation for de danske 
 handelsstandsforeninger. 
 
Ad. 9. Eventuelt 
 Kyst- & Naturturisme’s spørgeskemaundersøgelse. ACR har gjort opmærksom på, at 
 spørgeskemaet nok var lige lovligt kompliceret. Der er indkommet ca. 750 svar og der 
 forventes at være ca. 1.000 i hus ved udløbet den 8. december 2019. Det er efterfølgende 
 besluttet at udskyde fristen for indsendelse til den 12. december. 
 
 SydkystDanmarks Nytårskonference. Konferencen har i 2020 primært sigte på sport. ACR 
 deltager derfor ikke. 
 
 Pressemeddelelser m.m. Der findes vist et system, der kan udsende pressemeddelelser til 
 aviser, radio, TV m.m. Per Ræbild ved vist noget om dette. JM kontakter Per Ræbild. 

      Ad. 10. Næste bestyrelsesmøde 
 Næste bestyrelsesmøde skulle have været afholdt 10.-11. januar 2020 på Kerteminde 
 Marina, men dette aflyses, da det er for kort efter nærværende møde. 
 

 Hvor afholdes generalforsamling 2020 ? Der søges stadig efter lokale. Der er flere 
 muligheder. MS undersøger, om der er et foreningslokale i Ullerslev, der er ledigt. 
 
 Generalforsamlingen afholdes lørdag den 28. marts 2020 om eftermiddagen. 



 Der afholdes bestyrelsesmøde umiddelbart før generalforsamlingen.  
 
 

Flemming Stagis 
19. december 2019  


