
 

 

 

 

 

 

Referat                                                            Dato: 1. marts 2022 

Bestyrelsesmøde 
Onsdag den 23. februar 2022, kl.16:00-18:00 
Afholdt som virtuelt møde over nettet. 
 
 
Deltagere: 
Gert Melchiorsen GM Dansk AutoCamper 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.   Evaluering af ACR-konferencen 30.-31. oktober 2021 
3.   Ekstraordinær generalforsamling afholdt den 13. december 2021 over nettet 
4.   Økonomi 
5.   Status på områderepræsentanter6.  Nyt om AC-pladser 
7.   Myndigheder 
8.   Ferie for Alle 
9.   Generalforsamling 2022 – Dato og sted ? 
10. Eventuelt 
11. Næste bestyrelsesmøde  
 

Referat 
 
Ad. 1:  Velkomst 
ML bød velkommen efter lidt lock-on problemer. 
 
Ad. 2:  Evaluering af ACR-konferencen 30.-31. oktober 2021 
GM havde udarbejdet et udmærket samlet skrift ud fra de forskellige tilbagemeldinger. 
Stort set alle deltagerne i konferencen har udtrykt, at der var tale om et fortræffeligt møde, men at 
det havde været for kort. 
Især fik Anne-Vibeke Isaksen (DCU) ros for hendes indlæg, trods stor overskridelse af tiden. AVI 
gjorde opmærksom på, at nogle hjemmesider trængte til modernisering. Dette er imidlertid en 
utrolig svær proces og kræfterne skal hellere bruges til at tydeliggøre hvad ACR vil for fremtiden. 
På næste bestyrelsesmøde skal der diskuteres værdisæt for ACR. Der er ingen tvivl om, at der 
skal luges ud på Rådets hjemmeside, hvor der er nyheder, der har adskillige år på bagen. 



AVI (DCU) og ML har efter konferencen snakket sammen og AVI gav udtryk for, at DCU gerne vil 
have plads i Rådet. Der er ikke taget stilling til hvad DCU skal yde økonomisk for deltagelse. JN 
laver et overslag over, hvad det vil være rimeligt at opkræve hos DCU. Der vil være større udgifter, 
når der kommer flere bestyrelsesmedlemmer, ligesom Rådet tidligere har kæmpet med at få 
midlerne til at slå til. Udgifterne bør således ikke gå i ”0”, men gerne generere et overskud. 
 
JN har skrevet til AltOmAutoCamperen om at ACR’s vedtægter nu er ændret, så 
interesseorganisationer nu kan optages i Rådet. 
 
Ad. 3:  Ekstraordinær generalforsamling afholdt den 13. december 2021 over nettet 
Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt med henblik på en ændring af vedtægterne, så 
der kan optages interesseorganisationer i ACR, Se i øvrigt ovenstående. 
 
Ad. 4:  4.  Økonomi 
Regnskabet for 2021 var udsendt til bestyrelsesmedlemmerne inden dette møde. Regnskabet 
viser indtægterne fra de forskellige foreninger og bannerreklamer. 
Regnskabet udviser et overskud på ca. 2.200 kr., mens kassebeholdningen er på knapt 93.000 kr. 
Regnskabet sendes nu til bilagskontrollanten for gennemgang og godkendelse. 
 
Ad. 5:  Status på områderepræsentanter 
GM havde ”fremtryllet” et notat om ACR’s værdisæt, som danner grundlaget for 
Områdeambassadørernes arbejde. Der er afholdt møde med 5 personer, som har accepteret, 
mens der endnu resterer samtaler med 6-7 personer. 
Jylland og Fyn er pænt dækket, mens der godt kunne bruges et par stykker mere på Sjælland og 
Sydhavsøerne. Der er ingen områdeambassadør på Bornholm. 
DK-A har endnu ikke indmeldt nogen Områdeambassadører. FS udsender lokal opfordring igen og 
eftersøger repræsentanter, primært til Østdanmark. 
Områdeambassadørerne udstyres med et kompetancebevis , som deltagerne har givet en positiv 
tilbagemelding på. 
 
Ad. 6:  Nyt om AC-pladser 
Plads (Finn Hilstrøm) ved Kalundborg er godkendt af Kalundborg Kommune. FS tager kontakt for 
at indhente oplysninger til hjemmesiden. 
 
Bornholm ser (som Sædvanlig) ud til at være lukket AC-land. Rådet foretager sig ikke mere. 
 
Der har været afholdt møde med Stevns Kommune, som forløb godt. Der skal afholdes møde med 
formanden for Bøgeskoven Havn om etablering af AC-pladser. 
 
Ad. 7:  Myndigheder 
Miljøzoner. 
AC’ere, der ikke kan få eftermonteret partikelfilter foreslås at få en udvidet overgangsperiode. 
Vægtgrænse 4.250 kg. 
Sidste referat fra EU omtaler ikke forhøjelser af vægtgrænsen for 3.500 kg kørekort. ACR er ikke 
optimister, hvad angår ændring af kørekortreglerne. 
Sæsonnummerplader. 
Intet nyt. 
Bopælsregistrering. 
Godt 30 personer har fået godkendt fast adresse i AC. 
 
Ad. 8:  Ferie for Alle 
Det er kun et fåtal af ACR-bestyrelsesmedlemmer, der er til ”Ferie for Alle” i Herning. 



Ad. 9:  Generalforsamling 2022  
Efter en længere gennemgang af kalendere fandt man frem til, at der kunne holdes ACR-
generalforsamling den 2.-3. april 2022, 
Generalforsamlingen afholdes lørdag den 2. april 2022, kl. 13:00. Tidsfristen for indkaldelse er ikke 
overholdt, men dette forventes ikke at volde problemer. 
Der holdes festmiddag (dagens ret) lørdag aften. 
Som sted for generalforsamlingen blev Cafeteria-Kroen ved Hampen foreslået.  
ML kontakter stedet og har efterfølgende fået tilsagn. 
FS udarbejder dagsorden, som sendes til OB, der lægger den på hjemmesiden (sendt til OB den 
24. februar). 
 
Ad. 10: Eventuelt 
Intet til behandling 
 
Ad. 11: Næste bestyrelsesmøde  
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 2. april 2022 kl.9:30 inden generalforsamlingen. 
 


