
 

 
 
 

 

 
REFERAT             

 
Generalforsamling AutoCamperRådet 
Lørdag den 2. april 2022 klokken 13:00 – ca. 14:30  
Mødet afholdt i Cafeteriakroen, Langebjergvej 1, 7362 Hampen. 
 

Mødedeltagere: 
Indkaldte deltagere med stemmeret: 
Anne Norup   AN Dansk AutoCamper Forening 
Marianne Illemann  MI Dansk AutoCamper Forening 
Jeannette Lægaard  JL DK-Autocam   
Lise Kjær   LK DK-AutoCam 
Eva Høgberg Holst  EH CamperVenner 
Jan Ole Schlie  JS CamperVenner 
 
Endvidere deltog følgende uden stemmeret (bestyrelsesmedlemmer fra AutoCamperRådet): 
Ole Berg   OB Dansk AutoCamper Forening 
Gert Melchiorsen  GM Dansk AutoCamper Forening 
Jørgen Nielsen  JN CamperVenner 
Ole Juhl Andersen  OA CamperVenner 
Morten Jul Lægaard  ML DK-Autocam 
Flemming Stagis  FS DK-Autocam 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og valg af referent  
2. Bestyrelsens beretning for 2021 
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab  
4. Budgetorientering for indeværende år 
5. Godkendelse af kontingent for 2022 
6. Nye eventuelle deltager i AutoCamperRådet 
7. Status over ”Områdeambassadører” 
8.   Indkomne forslag 

- Forslag vedrørende dato til fremtidige generalforsamlinger 
9.   Valg af bilagskontrollant 
10. Eventuelt 
11. Næste generalforsamling 
 
 

Bilag udsendt med dagsordenen: 
 

1. Regnskab.  Bilag til punkt 3. 
2. Budget.       Bilag til punkt 4. 
3. Forslag til fremtidige GF-datoer.  Bilag til punkt 6. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Referat: 
 

Ad 1.:  Valg af dirigent og valg af referent  
ML bød velkommen og beklagede den sene indkaldelse til generalforsamlingen og takkede for 
foreningernes forståelse for dette. 
 
Leif Norup (LN) blev valgt til ordstyrer og FS blev valgt til referent. 
 
LN startede med at konstatere, at indkaldelsesfrister ikke var overholdt, men accepteret af 
foreningerne. 
 
 
Ad 2.:  Bestyrelsens beretning for 2021 
Formanden aflagde beretning for perioden 15. maj 2021 – 2. april 2022. Samtidig gjorde han 
opmærksom på, at han først havde overtaget formandsposten i november 2021 efter tidligere 
formands sygdom. 
 
Der blev afholdt ordinær Generalforsamling den 15. maj 2021, hvor der blev foretaget en 
vedtægtsændring, så der bl.a. kun skulle vælges en enkelt bilagskontrollant. 
 
Den 19. august blev der afholdt møde med DCU, AOAC, Forhandler (Torben Jensen 
(VendelboVans)), CODK og ACR. Deltageren fra CODK skulle udfærdige referat, hvilket dog 
aldrig er sket. Der blev dog primært drøftet muligheden for at udvide ACR’s deltagerkreds. 
 
ACR-Seminar blev afhold på Korsør Camping den 30. oktober 2021, hvor Anne-Vibeke 
Isaksen (DCU) indledte med et meget fængslende indlæg. Der foreligger et fyldestgørende 
referat fra seminaret. På seminaret blev der endvidere drøftet muligheden for at optage nye 
deltagere i ACR. Der var en positiv stemning for dette, men det blev henvist til en 
ekstraordinær generalforsamling, der skulle afholdes som virtuelt møde i december. 
Endelig blev der søsat en idé om, at ACR skulle suppleres med områdeambassadører, der tog 
sig af specifikke emner i deres lokalområde. 
 
Autocamper Show i Fredericia den 12. - 14. november 2021 havde deltagelse af ACR. Det var 
primært en fremvisning af nye AC-modeller og med meget lidt tilbehør. 
 
På bestyrelsesmøde den 24. november 2021 blev der udpeget ny formand (ML) da Helmut 
Madsen måtte trække sig grundet sygdom. 
 
Ekstraordinær generalforsamling, 13. december 2021 
Vedtægtsændring, der muliggør optagelse af nye medlemsforeninger/interessegrupper, blev 
vedtaget. 
 
Der har i perioden været afholdt 5 bestyrelsesmøder, ligesom der har været forskellige former 
for kontakter til offentlige myndigheder vedrørende 1. Kørekort regulativ 3.500 / 4.250 kg  
2. Miljøzoner 3. Grøn afgift 4. Vinterstilstand og 5. Bopælsregistrering. 
 
 



 

 
 
 
 
Projektet med områdeambassadører, der blev søsat på ACR-seminaret kører godt, Se 
yderligere under pkt. 7. 
 
Der har været drøftet mulige AC-pladser flere steder i landet. Det gælder både land-, by- og 
havnepladser. 
 
Beretningen blev godkendt med applaus. 
 
 
Ad 3.:  Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab  
JN gennemgik regnskabet, der udviste følgende hovedtal: 
 
 Indtægter  ca.   56.000 kr. 
 Udgifter  ca.   54.000 kr. 
 Overskud  ca.     2.000 kr. 
  
 Egenkapitalen er på ca. 93.000 kr. 
 
Langt den største udgift i regnskabet er kørsel, færger og broer på ca. 39.000 kr. 
 
Bilagskontrollant LN havde lavet en påtegning om, at det var ønskeligt med fortløbende numre 
på bilagene, hvilket fremover vil blive effektueret. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 
Ad 4.:  Budgetorientering for indeværende år 
JN fremlagde budgettet for 2022, der udviste nedenstående hovedtal. 
 
 Forventede indtægter ca.  62.500 kr. 

Forventede udgifter ca.  59.000 kr. 
 Forventet overskud ca.    3.500 kr. 
 
 Budgettet blev godkendt. 
 
 
Ad 5.:  Godkendelse af kontingent for 2022 
Kontingentet for 2022 blev fastholdt på kr. 8,50 pro. pers., som hidtil, hvortil kommer pålagte 
indtægter for bannerreklamer for foreningerne. 
 
 
Ad 6.:  Nye eventuelle deltagere i AutoCamperRådet 
Der har været drøftelser med en interesseret organisation om optagelse. Der er kommet et 
udspil og ACR kommer med et modspil, beregnet på ACR´s udgifter i forbindelse med 
optagelse af yderligere en forening/organisation. Der påløber ekstra udgifter ved at udvide 
Rådet fra 6 til 8 personer. 
ACR bliver mere synligt og vil få større vægt ved samarbejde med yderligere en organisation. 
 
Generalforsamlingen bifaldt det fortsatte arbejde med udvidelse af Rådet. 



 

 
 
 
 
 
 
Ad 7.:  Status over ”Områdeambassadører” 
GM, JN og OB har arbejdet ihærdigt på at få projekt ”områdeambassadører” op at stå. 
Endvidere er der oprettet en lukket FaceBook-gruppe udelukkende for 
områderepræsentanterne. 
Der er p.t. 12 ambassadører, men stadig lidt tynd repræsentation på Bornholm, Nord- og 
Midtjylland. 
Der er udfærdiget legitimationskort med billede af ambassadørerne, hvorpå der er anført en 
mail-adresse til fælles postkasse. 
Der er i budgettet afsat 5.000 kr. til projektet. 
 
 
Ad 8.:  Indkomne forslag 
Forslaget blev frafaldet, da der ikke viste sig behov for en vedtægtsændring, men blot en 
ændring i arbejdsgangen. Se pkt. 11. 
 
 
Ad 9.:  Valg af bilagskontrollant 
LN blev genvalgt som bilagskontrollant. 
 
 
Ad 10.:  Eventuelt 
Thisted Kommune har efter sigende afsat 1. mio. kr. til etablering af AC-pladser. Der skal 
følges op på dette. 
 
2 journalistelever har henvendt sig til ML vedrørende udarbejdelse af en artikel om 3.500-4.250 
kg problematikken. I første omgang skal artiklen bruges internt i deres uddannelsesforløb. 
 
 
Ad 11.:  Næste generalforsamling 
På baggrund af problemerne med rettidig indkaldelse til generalforsamlingen, blev det drøftet, 
om der kunne ændres i arbejdsgangen omkring dette. Der vil fremover blive udpeget en mulig 
dato til den næste ordinære generalforsamling. Der var stemning for at datoen blev den 2. 
lørdag efter påske, hvor det forventes at kørerne er kommet hjem fra påsketuren.  
 
Generalforsamling 2023 forventes derfor at blive afholdt  
 

LØRDAG DEN 22. APRIL 2023, KL. 13:00. 
 
Lokation udmeldes senere. 
 
 
Formanden sluttede mødet med tak for god ro og orden. 
 
 
Flemming Stagis   Godkendt den 9. april 2022 
7. april 2022.  Leif Norup 
  Dirigent  


