
 

 

 

 

 

Referat 
 
Generalforsamling AutoCamperRådet 
Lørdag den 1. august 2020 klokken 14:00 – 16:00  
Mødet afholdt i Kaliffenlund 3, 5540 Ullerslev 
 
Mødedeltagere: 
Indkaldte deltagere med stemmeret: 
Anne Norup   AN Dansk Autocamper Forening 
Tommy Berg   TB Dansk Autocamper Forening 
Eddy Gandløse  EG DK-Autocam 
Rita Gandløse  RG DK-Autocam 
Finn Knudsen  FK CamperVenner 
Jan Schlie   JS CamperVenner 
 
Deltagere uden stemmeret (bestyrelsesmedlemmer fra AutoCamperRådet): 
Claus Kjøller   CK Dansk AutoCamper Forening 
Jørgen Nielsen  JN 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. Indkomne forslag 
5. Godkendelse af kontingent for 2020 
6. Budgetorientering for indeværende år 
7. Valg af bilagskontrollant 
8. Bestyrelsens arbejdsfordelingsplan 
9. Eventuelt 

 
Referat: 

Jørgen Nielsen bød velkommen til forsamlingen. 
 
Ad 1.: Valg af dirigent og valg af referent  
       Leif Norup blev valgt til dirigent. 
 Flemming Stagis blev valgt til referent. 
 
Ad 2.: Bestyrelsens beretning  
 Formandens beretning var udsendt på forhånd og blev kommenteret på enkelte 
 punkter: 
 - I 2019 havde der været 3 forskellige bestyrelsesformænd i ACR samt udskiftning af 
   4 bestyrelsesmedlemmer. 



 

 
 
 
 
 - Der er blevet udarbejdet en ny handlingsplan. 
 - Der arbejdes p.t. på udarbejdelse af en liste over handelsstandsforeninger og    
   efterfølgende udsendes en info-skrivelse.  
 - Etablerede pladser blev kort omtalt. 
  
 Beretningen blev godkendt. 
 
Ad 3.: Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab  
 P.t. er der en egenkapital på ca. 73.500 kr. 
 
 Det udsendte regnskab var ikke underskrevet af den samlede bestyrelse, man dagen 
 efter kunne kassereren fremvise det underskrevne regnskab. 
 
 Der er i vedtægterne anført, at der skal være 2 bilagskontrollanter, hvilket ikke har 
 været opfyldt gennem flere år. Dette skal rettes i vedtægterne og tages op på næste 
 generalforsamling. 
 
 Regnskabet blev godkendt. 
 
Ad 4.: Indkomne forslag 
 Der var stillet et forslag om, at regnskabet skal udsendes senest en måned før 
 afholdelse af generalforsamling. 
 
 Dette blev godkendt. 
 
 
Ad 5 & 6.: Godkendelse af kontingent for 2020 samt budgetorientering for indeværende år. 
 Kontingent fastholdes på nuværende niveau. 
 
 Underskud på budgettet skyldes dels, at der anvendes 5.000 kr. til imødekommelse 
 af hackerangreb og dels, at en forventet indtægt fra indmeldelse af anden forening er 
 blevet udskudt.  
 
 Underskuddet dækkes ind via kassebeholdningen. 
 
 
Ad 7.: Valg af bilagskontrollant 
 Mariann Steengaard og Leif Norup blev valgt til bilagskontrollanter og Rita Gandløse 
 blev valgt til bilagskontrollantsuppleant. 
 
 
Ad 8.: Bestyrelsens arbejdsfordelingsplan 
 Arbejdsfordelingsplanen revideres i forhold til bestyrelsens geografiske fordeling. 
 
 Der er p.t. for mange bestyrelsesmedlemmer øst for Storebælt (4), mens der kun er 2 
 bestyrelsesmedlem vest for Storebælt. Der skal søges en mere spredt fordeling, 
 men kan kan ikke tvinge folk. 
 
 



 

 
 
 
 
 
Ad 9.: Eventuelt 

 Der blev uddelt gaver til de afgående bestyrelsesmedlemmer. 
 
Efterskrift: 
Der afholdes bestyrelsesmøde 
 

Lørdag den 22. august 2020, klokken 13:00. 
 

Mødet afholdes hos Helmut Madsen, Granvænget 12, 4990 Sakskøbing. 
Dagsorden udsendes snarest. 
 
 
 
Flemming Stagis 
9. august 2020 
 

 


