
 

 

 

 

 

Referat 
Bestyrelsesmøde søndag den 11. april 2021, kl. 13:00 -15:00 
Mødet blev afholdt over internettet. 

 

Mødedeltagere: 
Jørgen Nielsen  JN  CamperVenner 
Ole Juhl Andersen  OJA  CamperVenner 
John Eriksen  JE  Dansk AutoCamperForening 
Gert Melchiorsen  GM  Dansk AutoCamperForening 
Helmut Madsen  HM  DK-Autocam 
Flemming Stagis  FS  DK-Autocam 

Dagsorden: 

1. Velkomst 
2. ”De 3 ben” 
3. Møde med bl.a. OCDK, DCU m.fl. 
4. JN´s ønske om at trække sig som formand 
5. Generalforsamlingen 
6. Næste møde 

Referat: 
Ad. 1.: Velkomst 
Jørgen bød velkommen til det virtuelle møde.  
 
Ad. 2.: De 3 ben 
Gert havde gennemgået de 3 notater, udarbejdet af JN, HM og JE samt kommenteret oplægget til 
”Et autocampervenligt Danmark”. Når mødet i dag er afsluttet skulle der være basis for et endeligt 
sammenskriv af notatet. 
ACR skal være behjælpelig med oprettelse af pladser og rådgive lodsejere og kommuner. Dog ikke 
til en hvilken som helst plads, men til pladser med et minimum af faciliteter. Det vil sige, at der ikke 
skal bruges krudt på 3 bondegårdspladser uden nogen form for faciliteter. En plads bør som 
minimum have el, tømmemuligheder for såvel gråt som sort spildevand, containere til 
affaldshåndtering, gode tilkørselsforhold og fast underlag. Endelig skal den enkelte P-plads være 
minimum 4 x 8 meter. 

Der findes mange autocampere i Danmark (12.-15.000) og tallet er stigende. Der skal laves 
pladser til disse og behovet er vel omkring 8.000 pladser, da ikke alle vogne kører samtidigt. 

De enkelte foreninger må selvfølgelig agere på egne vegne uden begrænsninger pålagt fra ACR. 
Hjælp til oprettelse af pladser, kan også ske ved henvisning til vores medlems- organisationer. 



 

 

 

ACR skal have kontakter rent politisk, det være sig til kommuner, styrelser, KL m.v. og ikke blot 
etablere pladser. 

JE ønskede en større kontinuitet i ACR v.h.a. en fastansat forretningsfører, ligesom man skulle 
have en langt større medlemsskare i de enkelte foreninger. Det er nok kun 1/5 af de danske AC-
kørere, der er medlem af en af foreningerne. Ovennævnte er en lang proces og vil tage mange år. 
Dette bør tages op som et særskilt punkt på den kommende generalforsamling, men bør også 
indgå i 3-bens-notatet. Der er nok tale om en 2030-plan. 

 
Ad. 3.: Møde med bl.a. OCDK, DCU m.fl. 
HM havde opridset forløbet over, hvad der var sket i forbindelse med planlægning af mødet med 
OCDK hos DCU i Brøndbyøster. 
En eller anden form for samarbejde med campingpladser vil nok være nødvendig for at opfylde 
antallet af AC-pladser i fremtiden. 
ACR-deltagere i det kommende møde vil være HM og FS. 
 
Ad. 4.: JN´s ønske om at trække sig som formand 
JN havde skriftligt redegjort for sit ønske om at fralægge sig posten som formand og dette 
diskuteredes ikke yderligere. JN fortsætter i bestyrelsen. 
 
Ad. 5.: Generalforsamling 
Et forslag om et ”ACR-intra” føltes meget uklart og er vel heller ikke nødvendigt, når medlemmerne 
af de enkelte foreningsbestyrelser har mulighed for at se, hvad der forgår via FaceBook og ACR's 
hjemmeside. 

John fremlægger fremtidsvisionen på generalforsamlingen og det drøftes under indkomne forslag. 
Diverse debatter på generalforsamlingen sker som regel i forbindelse med formandens 
beretningen eller under indkomne forslag. 

 
Ad. 6.: Næste møde 
Det er normal kutyme, at man mødes fredag aften inden generalforsamlingen. 
Bestyrelsen holder et uformelt møde lørdag formiddag. 
Generalforsamlingen løber af stablen kl. 13:00. 
Der afholdes fælles middag for hele forsamlingen kl. 18:00 
 
 
Venlig hilsen 
AutoCamperRådet 
 
Flemming Stagis 
20. april 2021 


