
 

 

 

 

Referat               

 
Generalforsamling AutoCamperRådet 
Lørdag den 15. maj 2021 klokken 14:00 – 17:15  
Mødet afholdtes i Cafeteriakroen, Langebjergvej 1, 7362 Hampen. 

 
 

Mødedeltagere: 
Deltagere med stemmeret: 
Anne Norup   AN Dansk Autocamper Forening 
Marianne Illemann  MI 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): 
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. Valg af dirigent og valg af referent  
2. Bestyrelsens beretning for 2020  
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab  
4.   Indkomne forslag 
5.   Godkendelse af kontingent for 2022 
6.   Budgetorientering for indeværende år  
7.   Valg af bilagskontrollant 
8.   Drøftelse af ACR’s fremadrettede arbejde (”De 3 ben”) 
9.   Eventuelt 
 
Ad. 1.;   Valg af dirigent og valg af referent  
               JN bød velkommen hvorefter Leif Norup blev valgt til dirigent og Flemming Stagis 
 blev valgt til referent. 
 

  Dirigenten ønskede, at det oprindelige pkt. 4 omhandlende budgettet blev flyttet til 
 efter punktet om kontingent, ligesom pkt. 4, der også indeholdt en drøftelse af ACR’s 
 fremadrettede arbejde, blev flyttet til pkt. 8. Ovenstående dagsorden er tilrettet efter 
 dette. 



 
Ad. 3.:   Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab  

 Revideret og underskrevet regnskab blev fremlagt. 
 Regnskabet udviser følgende hovedtal: 
 Indtægter  49.952 kr. 
 Udgifter  32.938 kr.  
 Overskud  17.033 kr. 
 Indestående i bank 90.625 kr. 
 
 Det skal bemærkes, at regnskabet er præget af corona-situationen, så mødeudgifter 

har været holdt på et lavt niveau. 
 
 Jan Mattsson har færdiggjort det arbejde med kommunerne, som han startede på da 

han var i ACR’s bestyrelse. JM anvendes ikke længere af ACR. 
 
 Regnskabet blev godkendt.  
 

4.   Indkomne forslag 
Forslag 4.1 - Vedtægtsændring vedrørende antal af bilagskontrollanter: 
I vedtægterne anføres følgende under  ”§5 Regnskab”: 
Stk. 3 Regnskabet afsluttes, revideres og indstilles til bestyrelsen af de 2 valgte 
bilagskontrollanter. 
Stk. 4 Bestyrelsen og bilagskontrollanter underskriver regnskabet, hvorefter det 
forelægges for den ordinære generalforsamling. 
 
Da der gennem flere år ikke har været valgt mere end 1 bilagskontrollant, foreslås 
ovennævnte ændret til følgende: 
Stk. 3 Regnskabet afsluttes, revideres og indstilles til bestyrelsen af den valgte 
bilagskontrollant. 
Stk. 4 Bestyrelsen og bilagskontrollant underskriver regnskabet, hvorefter det 
forelægges for den ordinære generalforsamling. 

 
5.   Godkendelse af kontingent for 2022 
 Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. 
 Generalforsamlingen godkendte dette. 
  
6.   Budgetorientering for indeværende år  
 Budget for 2021 blev fremlagt og udviste et overskud på 5.000 kr. 
 
 Det skal synliggøres, at kontingentet består af et beløb pr. medlem i 
 foreningerne samt et beløb ved tegning af bannerreklamer. 
 
 Der er kommet flere nye autocamperforhandlere. Disse skal opfordres til at tegne en 
 bannerreklame. 
 
7.   Valg af bilagskontrollant 
 Leif Norup (DACF) blev foreslået og valgt til bilagskontrollant. 
 
8.   Drøftelse af ACR’s fremadrettede arbejde (”De 3 ben”) 
 ”Ben 1og 2” foreligger som et samlet notat udarbejdet af JN og HM. Der er tale om at 
 arbejde med vægten lagt på rådgivning af AC-pladser samt på indsats på det rent 
 politiske (lovgivning). Der er ikke foretaget nogen ”vægtfordeling” af de to punkter. 
 



 Notat om ”Ben 3” er udarbejdet af JE og er meget vidtgående. 
 
 Da der er tale om nogle meget komplekse forslag, besluttede generalforsamlingen, at 
 der skal afholdes et samlet seminar for bestyrelsen fra de forskellige foreninger, som 
 skal arbejde videre omkring ACR’s fremtidige opgaver, retninger og samarbejde. 
 Inden det fælles seminar, skal de enkelte foreninger have drøftet problematikken i 
 egne bestyrelser.    
 
 Når konkret plan for fremtidigt indhold og samarbejde er udarbejdet, skal der søges 
 om midler hos diverse fonde, f.eks. Friluftsrådet.  
 
 Det fælles seminar blev aftalt afholdt i weekenden den 30./31. oktober 2021 
 ACR har ikke økonomiske midler til at afholde et sådan seminar med fuld betaling, så 
 det er de enkelte foreninger, der er medvirkende til en økonomisk løsning.  
 
 Bestyrelsen arbejder videre med afviklingen af seminaret. Hvornår, hvor henne, en 
 økonomisk fordeling o.s.v.  

 
9.   Eventuelt 
 Der skal søges hjælp til arbejdet med hjemmesiden. Hidtil har Per Ræbild fra ”Alt Om 
 AutoCamperen” været behjælpelig, men da hans eget firma samt AOAC nu lægger 
 beslag på langt mere tid end tidligere, har han måttet drosle aktiviteten for ACR ned. 
 
 

 
Flemming Stagis 
01. juni 2021 

 


