
 

 

 

 

Referat                                                                                       Dato: 5. september 2021 

 

Bestyrelsesmøde 
Onsdag den 25. august 2021, kl. 10:00 - 13:00, 
afholdt på Middelfart Bibliotek. Havnegade 6, 5500 Middelfart. 
 
Deltagere: 
Gert Melchiorsen GM Dansk AutoCamper Forening 
Ole Berg  OB Dansk AutoCamper Forening 
Ole Andersen  OA CamperVenner 
Jørgen Nielsen JN CamperVenner 
Helmut Madsen HM DK-Autocam 
Flemming Stagis FS DK-Autocam 

 

Dagsorden: 
1.:   Velkomst 
2.:   Referat f 3. juni 2021 
3.:   Webmaster 
4.:   Kerteminde Marina 
5.:   Tour de France 
6.:   Vægtgrænse 3500/4250 
7.:   Vinterstilstand 
8.:   Økonomi 
9.:   Møde OCDK/DCU/Forhandler/ACR 
10.:   ACR-Seminar - Seminar 30.-31. oktober 2021 
11.:   Eventuelt 
12.:   Næste møde 
 

Referat:  

Ad 1.:   Velkomst 
HM bød forsamlingen velkommen og især Ole Berg, der erstatter John Eriksen, efter sidstnævntes 
udtræden af ACR-bestyrelsen. 
 
Ad 2.:   Referat af 3. juni 2021 
Tidligere referater, som endnu ikke er lagt på hjemmesiden, forsynes med brevhoved og sendes til OB, som 

herefter lægger referaterne ind. 

 



 

 

 

 

Ad 3.:   Webmaster 
OB er valgt som webmaster. 

Ad 4.:   Kerteminde Marina 
Problemer på AC-pladsen på Kerteminde Marina er blevet fulgt op af JN, der resulterede i en artikel i den 
lokale avis. Sagen er hermed lukket fra ACR`s side. 
 
Ad 5.:   Tour de France (TdF) 
En henvendelse til det danske TdF-sekretariat om etablering af midlertidige pop-up AC-pladser, resulterede 
i, at sekretariatet bad om, at vi henvendte os til de berørte kommuner. Hidtil har Haderslev og Sønderborg 
vendt tilbage på en sådan henvendelse. Der skal senere følges op på dette. 
 
Ad 6.:   Vægtgrænse 3.500/4.250 kg 
Der forventes nu en høringsrunde i slutningen af 2021 og en endelig beslutning i 4. kvartal 2022. 
 
Ad 7.:   Vinterstilstand 
Her er intet nyt. Sagen er tidligere afvist af Skatteministeriet, med henvisning til en økonomisk tung 
administration. Indtil videre lader ACR sagen ligge, men den er ikke glemt. 
 
Ad 8.:   Økonomi 
Rådet har p.t. en kassebeholdning på ca. 116.000 kr. på kontoen. Der ligger mindre udgifter og venter og 
der forventes en mindre indtægt på bannerreklamer. 
 
Ad 9.:   Møde CODK/DCU/Forhandler/ACR 
HM og FS deltog i møde med Anne-Vibeke Isaksen (DCU), Jens Brendstrup (CODK), Torben Jensen 
(Vendelbo Vans) og Per Ræbild & Jan Mattsson (begge ”Alt Om AutoCamperen” (AOAC)). Mødet blev 
afholdt på DCU’s kontor i Brøndbyøster. 
CODK følger øjensynligt i det tidligere Campingråds fodspor. 
Drøftelse af kåring af de bedste campingpladser på ”Ferie for Alle 2022” mundede ud i, at ACR gav tilsagn 
om at se nærmere på eventuel kåring af AC-pladser. Dette blev accepteret af den øvrige bestyrelse. 
Endvidere drøftedes udarbejdelse af en ”Brugerhåndbog omkring overnatning” for autocampere. Her 
kunne ACR gøre sig synlig. JN vil gerne lave oplæg og HM laver indledning. 
Der indledes ikke et direkte samarbejde i gruppen, men fortsættes med dialogmøder. 
 
På formøde mellem ACR og AOAC foreslog AOAC, at der på visse sager blev indgået et specifikt samarbejde 
med Danmarks Frie AutoCampere (DFAC). Ved en samlet henvendelse vil AC-segmentet stå stærkere. Dette 
kunne være aktuelt i forbindelse med en henvendelse til Skatteministeriet omkring Lov 129, der drejer sig 
om ændring af afgiftsloven, brændstofforbrugsloven m.m. Denne lov betyder en urimelig afgiftsstigning på 
autocampere, der i langt de fleste tilfælde ejes af pensionister. Et af argumenterne for denne afgift er 
hensyntagen til den grønne omstilling til el-drevne biler, men da der endnu ikke findes eldrevne 
autocampere, er dette illusorisk og giver en social skævvridning. Her kunne en fælles henvendelse 
ACR/DFAC komme på tale.  
 
 



 

 
 
 
 
 
10.:   ACR-Seminar - Seminar 30.-31. oktober 2021 
Efter John Eriksens udtræden af ACR er planen med at afholde seminar i Ry faldet til jorden. 
HM foreslog herefter, at seminaret flyttes til ”Storebælt Camping og Feriecenter” (SCF) i Korsør, som er 
leveringsdygtige i alle de ønskede faciliteter. 
HM aflægger visit hos SCF på vej hjem fra dette bestyrelsesmøde. 
 
Udgifterne til seminaret fordeles som følger: DACF 60%, CV 30% og DK-A 10%.  
Et forslag om en guided tur til Sprogø for de pårørende har efterfølgende vist sig at være for økonomisk 
tung. 
Til selve seminaret danner ACR grupperne og beslutter hvad der skal drøftes i de enkelte grupper, Dette 
kan først ske, når der er foretaget endelig tilmelding. GM oprettede et forslag til grupperne og skrev dem 
op på tavle. Disse er efterfølgende rundsendt til bestyrelsen. 
 
Ad 11.:   Eventuelt 
Regeringens ambition om 750.000 elbiler i 2030 gælder kun personbiler, da autocampere indtil videre er 
problematiske. 
 
Ad 12.:   Næste møde 
Næste møde afholdes  

tirsdag den 28. september 2021, kl. 11:00. 
Mødestedet vil være ”Storebælt Camping og Feriecenter”, Storebæltsvej 85, 4220 Korsør. 
I forbindelse med mødet vil der være en let frokost. 

 

Venlig hilsen 

AutoCamperRådet 

Flemming Stagis 


