
 

 

 

Referat                                                                        1. december 2021 

Bestyrelsesmøde 
 
Onsdag den 24. november 2021, kl. 11:00 – 13:30 
Afholdt på Middelfart Bibliotek, Havnegade 6, 5500 Middelfart. 
 
Deltagere: 
Gert Melchiorsen GM Dansk Autocampere Forening 
Ole Berg  OB Dansk AutoCamper Forening 
Ole Andersen OA CamperVenner 
Jørgen Nielsen JN CamperVenner 
Morten Jul Lægaard ML DK-Autocam 
Flemming Stagis FS DK-Autocam 

 
Dagsorden: 
1. Velkomst 
2. Konstituering 
3. Opfølgning på ACR-konferencen 30.-31. oktober 2021 
 - Evt. udvidelse af deltagerkredsen (DCU, FDM, AOAC m.fl.) 
 - Vedtægtsændring 
 - Pladsambassadører 
4. Administration af FaceBook-gruppen og Forum 
5. Autocampershow i Fredericia 
6. Offentlige myndigheder 
 - Sæsonnummerplader 
 - Registreringsafgift 
 - Grøn afgift 
7. Stell-pladser 
 - Omtale af eksisterende pladser 
 - Hjælp til nye pladser 
 - Satellit-pladser 
 - Havnepladser 
8. Fast adresse i AC (Jørgen Holm)  
9. Opdatering af km-godtgørelse 
10. Eventuelt 
11. Næste møde 
 - Ekstraordinær generalforsamling vedr. vedtægtsændringer (virtuel) 
    Mandag den 13. december 2021, kl.10:00 
 - Næste bestyrelsesmøde 
 

Referat 
Ad. 1:  Velkomst 
 JN bød alle velkommen til Middelfart. 
 
 
 



Ad. 2. Konstituering 
Den tidligere formand, Helmut Madsen, DK-A, har desværre måttet træde tilbage af 
helbredsmæssige årsager. DK-A har i stedet valgt Morten Jul Lægaard som 
repræsentant i AutoCamperRådet. Der blev enstemmigt peget på ML som 
kommende formand, hvilket blev accepteret. ML har tidligere siddet som formand i 
Rådet og er derfor kendt med hvervet. 

 
Ad. 3. Opfølgning på ACR-konferencen 30.-31. oktober 2021 

Der var generelt stor tilfredshed med forløbet af konferencen. Et spørgeskema, 
udarbejdet af GM. Rundsendes nu til deltagerne, hvorefter der udarbejdes et samlet 
notat om seminarets forløb. Spørgeskemaet returneres til GM, der samler og 
konkluderer. 

 
Der var generelt accept for en udvidelse af deltagerkredsen i ACR med interesse-
organisationer. Det forventes, at der kommer en ansøgning fra AltOmAutoCamper 
(AOAC), når en vedtægtsændring i ACR giver mulighed for dette.  
DCU er ikke en interesseorganisation, men en forening og vil som sådan kunne 
optages på nuværende tidspunkt, hvis det kan accepteres på en generalforsamling. 
ML tager kontakt til landsformanden for DCU for at høre om hvad de evt. vil og 
hvordan. 
 
FDM kunne måske også komme i betragtning som associeret medlem. Der kunne 
her være en god juridisk backup.  

 
Det blev på seminaret besluttet, at Rådet kunne fortsætte med etablering af begrebet 
”pladsambassadører”. (Betegnelsen er efterfølgende ændret til ”Områdeambassa-
dører”). Hver af de 3 foreninger under ACR håndplukker 4 ambassadører og disse 
oplyser navn og E-mail til ”info@acr.dk”. I alt 12 personer. 
Arbejdet med pladser varetages p.t. af GM og JN lovede at give en hånd med. 
Samarbejdet mellem områdeambassadørerne og ACR’s bestyrelse kan køres 
virtuelt. Der arbejdes videre med dette. Når tiden er til det, opretter Per Ræbild 
(AOAC) et særskilt Forum for områdeambassadørerne. 
Teksten til en info-folder har været udsendt af GM den 16, november 2021. OB 
bearbejder folderen, så den kan holdes på en A4-side med ACR-hoved. 

 
Ad. 4. Administration af FaceBook-gruppen og Forum 

Det blev besluttet, at FaceBook-gruppen stadig kan administreres af Helmut Madsen 
(HM). HM bør ikke have adgang til Forum, men kan få oplysningerne fra OB. Per 
Ræbild (AOAC) hjælper stadig med administration af Forum og hjemmesiden. Der 
skal indføjes et link på hjemmesiden hvorfra man kan komme ind i den offentlige del 
af Forum. 

 
Ad. 5. Autocampershow i Fredericia 

Udstillingen forløb godt med mange besøgende. Der var blandt publikum nogen 
usikkerhed med hensyn til hvad ACR var for en størrelse. Der skal gøres større 
reklame for Rådet. ACR-folderen blev afhentet i stort antal – faktisk blev alle 
udleveret. Folderen skal nok revideres efter forårets generalforsamling, når der 
måske sker ændring i kredsen under ACR, ligesom der forhåbentlig også er søsat 
områdeambassadør-begrebet. 
ACR ønsker også at deltage i arrangementet i 2022. OB retter henvendelse til 
arrangørerne om dette og forventer at kunne deltage med et indlæg om ACR, 

 
Ad. 6. Offentlige myndigheder 



OB har forfattet et notat om afgiftsstigningerne frem til 2026. Dette skal sendes 
direkte til Skatteministeren. Det har tidligere været drøftet med DODK, AOAC, DCU 
og en repræsentant fra forhandlerne om ikke der burde være fælles front mod denne 
stigning. Notatet indsendes snarest. 

  
Ad. 7. Stell-pladser 
 Meget af dette arbejde skal i fremtiden overgå til områdeambassadørerne. 
 
 Der var dog en kort omtale af følgende forhold:  

- Marselisborg Marina, som ejes af kommunen, der ikke er positive overfor AC’ere. 
- AC-pladsen i Lemvig er genåbnet. 
- Der afholdes møde med Teknisk udvalg i Stevns Kommune om anlæg af 3 

pladser. 
 
Ad. 8. Fast adresse i AC (Jørgen Holm)  

- OB har lavet en artikel på baggrund af samtale med Jørgen Holm, der har boet 
fast i AC’er i omkring 2 år. Artiklen sendes endvidere til relevant minister. 

 
Ad. 9: Opdatering af km-godtgørelse 

- Grundet den drastiske stigning på brændstof blev det besluttet at hæve 
godtgørelsen fra 2,00 kr. til 2,50 kr./km fra 23/11/2021. 

 
Ad. 10. Eventuelt 

Der arbejdes med etablering af en referencegruppe, der har indgående kendskab til 
AC-pladser. Gruppen skal bestå af 5-6 personer, som kan spørges til råds, men som 
ikke har nogen indflydelse på ACR’s øvrige arbejde. 
 
Der er blevet ændret lidt på fordelingen af udgifterne på godt 16.000 kr. til seminaret. 
ACR betaler nu 10%, mens den øvrige fordeling ændres med 55% til DACF, 25% til 
CamperVenner og 10% til DK-Autocam. Dette betyder, at der i øjeblikket er et 
overskud på ca. 10.000 kr. 
 
Hjemmesiden bør opdateres, da der er en del, der er forældet. 

 
Ad. 11. Næste møde, 
 - Ekstraordinær generalforsamling vedr. vedtægtsændringer (virtuel) 
    Afholdes mandag den 13. december 2021, kl.10:00. 
 

- Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 23. februar 2022, kl. 16;00. Mødet         
  afholdes over Teams (virtuelt). 

 
 

Flemming Stagis 
 

 

 


