
 

 

 

 

Referat                                                                      Dato: 26. oktober 2021 

Bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 28. september 2021, kl. 11:00 - 15:00, 
afholdt på Storebælt  Camping- og Feriecenter, Storebæltsvej 85, 4220 Korsør 
 
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. Konstituering 
3. ACR-konferencen 30.-31. oktober 2021 
4. ACR-forhold til DFAC, OCDK, AOAC, DCU, Parkeringsselskaber og AC-forhandlere 
5. Problemer på Flyvesandet Camping 
5A. Egense Sejlklub 
6. Møde med repræsentanter fra Vardes Udviklingsråd 
7. Autocampershow i Fredericia 
8. Tour de France 
9. Pladsambassadører 
10. Google-kontoen 
11. Eventuelt 
12. Næste møde 
 

Referat:  

Ad 1.:   Velkomst 
HM bød forsamlingen velkommen og tilføjede et ekstra punkt, ”5A: Egense Sejlklub”. 
 
Ad 2.:   Konstituering 
JN blev valgt til næstformand og fortsætter som kasserer. 

Ad  3.:   ACR-Konference 
Indbydelsen skal være en appetitvækker med program og mødetidsplan, 
 
Selve konferencen starter kl. 13:00, hvor Anne-Vibeke Isaksen, DCU, indleder med et indlæg af en 
times varighed, hvorefter AVI cirkulerer mellem grupperne og er med til opsamling i plenum 15:00-
15:30.  
 
 



 

 
 
 
Kaffepause kl. 15:30. Gruppearbejdet fortsætter 16:00-17:00 og derefter plenum 17:00-18:00. AVI 
indbydes til at deltage i festmiddagen lørdag aften. 
Før kaffen lørdag eftermiddag er grupperne opdelt efter de 3 foreninger og efter kaffen mixes 
foreningerne i grupperne, som skitseret i referatet fra mødet i Middelfart. 
Søndag er der opsamling og afslutning 9:30-11:00. 
 
Konferencegebyret afregnes med foreningerne og IKKE med hver enkelt deltager. HM har tidligere 
udarbejdet budget, som er rundsendt og godkendt i foreningerne. Udgifterne fordeles som følger:  
DACF 60%, CV 30% og DK-A 10%.  
 
Ad 4.:   ACR-forhold til: 
DFAC. ACR’s oplevelse i forbindelse med møde i Varde, har ikke været befordrende for et 
samarbejde med ACR og DFAC. 
 
AOAC. Alt om Autocamperen er et GRATIS fællesskab, som samler ALLE med interesse for 
autocampere på tværs af foreninger, tilhørsforhold, oprindelse, politisk holdning, uddannelse, 
hudfarve, køn, religion, mening, ægteskabelig status, og alt det andet.  
ACR har tidligere åbnet for AOAC’s deltagelse i ACR og dette fastholdes. 
 
DCU. ACR’s forhold til DCU er uafklaret og der er ikke snakket om samarbejde. Måske kommer 
der en udmelding på konferencen. 

Parkerings-firmaer. Henvendelse til Euro-Park har ikke givet svar på de mange parkeringsbøder. 
På nogle pladser gives bøder for ikke at holde over 2 langsgående pladser, og på andre P-pladser 
gives bøder, netop for at parkere over 2 båse. Altså er der p.t. ingen afklaring. Der findes omkring 
15 parkeringsfirmaer, så det bedste råd p.t. er nøje at læse skiltene på de enkelte P-pladser. 

Henvendelser til Biltema har givet nogenlunde klart svar. Bilka har ikke svaret, og dermed ikke 
bekræftet deres mundtlige udsag, refereret på Facebook. OB laver henvendelse til Dansk Erhverv, 
i forsøg på at få P-Pladsejerne til at gøre noget ved udfordringen. 

AC-forhandlere. Ingen kommentarer p.t.  
 
Ad 5.:   Flyvesandet 
Flyvesandet. ACR kan ikke bakke op omkring autocamperes anvendelse af faciliteter på 
Flyvesandet Camping uden dette er godkendt af campingpladsen. 
 
Egense Sejlklub. OB aftaler møde med havneformanden. 
 
Ad 6.:   Møde i Varde 
Emnet behandlet under pkt. 4. 
 
Ad 7.:   AutoCamperShow i Fredericia 
Arrangørerne ønsker repræsentanter fra ACR og foreningerne, der fortæller om AC-relaterede 
forhold. 
Vi tager imod tilbuddet. 
ACR lægger ud med en indledning og herefter kommer et lille indlæg fra foreningerne. 
 
Ad 8.:   Tour de France 



 

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  
 
 
 
 
 
 
Holbæk, Haderslev og Sønderborg vendt tilbage på en sådan henvendelse. Der er aftalt møde i 
Holbæk og senere følges op på øvrige kommuner. 
 
Ad 9.:   Pladsambassadører 
Emnet tages op på konferencen. Foreningerne skal ”annoncer” efter sådanne lokale 
ambassadører. 
 
10.:   Google-konto 
Det af GM foreslåede system til vedhæftning af filer i mails, er uafhængig af Google-systemet. Man 
skal øjensynligt ikke have en Google-konto, hvilket GM verificerer. 
 
Ad 11.:   Eventuelt 
DK-AutoCam har udskiftet to bestyrelsesmedlemmer. Marleen Pedersen og Morten Jul Lægaard 
er indtrådt i stedet for Mariann Steengaard og Finn Bramsen. 
 
FS har kontakt til Stevns Kommune for eventuel etablering af AC-pladser ved henholdsvis Stevns 
Fyr og i Store Heddinge. 
 
GoHosting (adgangskontrol m.m.) fra Kolding er lagt på is, da firmaet hverken har fremsendt lovet 
materiale eller tegnet banner-reklame. 
 
Ad 12.:   Næste møde 
De der har mulighed for at møde fredag den 29. oktober i Korsør holder et kort (ca. 1 time) 
uformelt møde kl. 17:00. 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes  

onsdag den 24. november 2021, kl. 11:00. 
Mødestedet vil være Middelfart Bibliotek. 

 

Venlig hilsen 

AutoCamperRådet 

Flemming Stagis 


