
 

 

 

 

Referat 

Bestyrelsesmøde i AutoCamperRådet 
Fredag den 14. maj 2021, klokken 16:00-17:45  
Mødet afholdt på Cafeteria Kroen i Hampen 

 
Deltagere: 

John Eriksen   JE Dansk AutoCamper Forening 
Gert Melchiorsen  GM Dansk AutoCamper Forening 
Jørgen Nielsen  JN CamperVenner 
Ole Juhl Andersen  OA CamperVenner 
Helmut Madsen  HM DK-Autocam 
Flemming Stagis  FS DK-Autocam 
 
 

Dagsorden  

1. Velkomst  

2. Godkendelse af regnskab 

3. Generalforsamlingen 

4. Fiat/Euronorm 6 

5. DFAC/Jørn Schou 

6. Møde DCU/OCDK/AOAC/forhandler 

7. Evt. nyt om/fra stellpladser - Sønderborg 

8. Myndigheder – 4250 kg 

9. Eventuelt 

10. Næste bestyrelsesmøde 

Referat 

Ad.1:    Velkomst  

JN bød velkommen. Herefter en kort præsentationsrunde. 

 

Ad.2:    Godkendelse af regnskab 

Regnskabet blev fremlagt, godkendt og underskrevet af bestyrelsen. 

 

Ad.3:    Generalforsamlingen 

Leif Norup (DACF) foreslås som dirigent og FS som referent. 

 

Vedtægtsændringen forventes hurtigt overstået, hvorefter visionsnotatet (de 3 ben) skal drøftes. Dette 

foreslås dog flyttet til sidst i dagsordenen, da det godt kan tage lidt tid. 



Betaling af overnatning og kørsel betales for de delegerede af de respektive foreninger, men 

bestyrelsens medlemmer betales af Rådet. 

 

Ad.4:    Fiat/Euronorm 6 

Problematikken omkring Fiat/Euronorm 6 vil ikke umiddelbart blive taget op af ACR, da der er tale om 

et så stort juridisk problem, at det ligger langt udenfor Rådets kompetencer.  

 

Måske eksisterer problemet ikke ved Fiat’er i Danmark, da disse automatisk opgraderes ved service, 

eller indkaldes direkte vedrørende opdatering af software. 

 

Rådet foretager sig ikke yderligere, men sagen vil dog blive fulgt nøje. 

 

Ad.5:    DFAC/Jørn Schou 

Formanden fra De Frie AutoCampere (DFAC) har henvendt sig til GM vedrørende et samarbejde mellem 

DFAC og Rådet. En sådan henvendelse har været søgt tidligere, men grundet forhistorie m.m. vil der 

p.t. ikke være adgang for DFAC. Ligeledes vil det jævnfør DFAC’s vedtægter ikke være muligt at indgå i 

ACR’s bestyrelse. 

En endelig beslutning vedrørende samarbejde DFAC-ACR ligger dog hos generalforsamlingen. 

 

Ad.6:    Møde DCU/OCDK/AOAC/forhandlere 

Der afholdes møde hos DCU i Brøndby tirsdag den 1. juni 2021. 

Der er endnu ikke fremkommet en dagsorden. 

Fra ACR deltager HM og FS. 

 

Ad.7:    Evt. nyt om/fra stellpladser – Sønderborg 

Sagen om nedlæggelse af AC-parkeringspladser foran Sønderborg Slot er udsat i kommunen. 

 

Ad.8:    Myndigheder – 4250 kg 

Sagen om ændringer af 3. kørekortdirektiv er udsat i EU og forventes nu først at komme på bordet i 

efteråret 2022. 

Der er startet høringsrunde og indkaldt kommentarer fra EU-borgere. Der er i øjeblikket kommet ca. 

1.100 indlæg. 

HM indsender ACR’s indlæg fra januar 2021, som nu skal indgå i høringsrunden. 

 

Ad.9:    Eventuelt 

En person fra Outdoor Camping Danmark (OCDK – ikke CODK) har bedt om oplysninger vedrørende AC-

vaner, som skulle være fremme senest den 17. maj. 

Der er svaret tilbage at tidsfristen ikke kan overholdes grundet afholdelse af generalforsamling. 

Oplysningerne fremsendes når det tidsmæssigt er muligt. 

 

Ad.10:  Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes som konstituerende møde direkte efter generalforsamlingen 

 

Flemming Stagis 
18. maj 2021  


