
 

 

 

 

 

 

REFERAT                                                            Dato: 7. april 2022 

Bestyrelsesmøde 
 
Lørdag den 2. april 2022, kl.9:30 – 11:00. 
Mødet afholdt i  CafeteriaKroen, Langebjergvej 1, 7362 Hampen 
 
Indkaldte 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.   Den kommende generalforsamlings forløb 
3.   Økonomi 
4.   ACR i fremtiden – Værdisæt for ACR 
5.   Renovering af hjemmesiden 
6.   Nyt fra DCU/AOAC 
7.   Status på områderepræsentanter 
8.   Nyt om AC-pladser 
9.   Myndigheder 
10.  Generalforsamling 2023 – Dato og sted ? 
11.  Eventuelt 
12.  Næste bestyrelsesmøde. 
  

Referat 
Ad 1.:   Velkomst 

ML bød deltagerne velkommen til Cefeteria Kroen. 
 

Ad 2.:   Den kommende generalforsamlings forløb 
ML gjorde opmærksom på, at de 2 deltagere fra DK-AutoCam ville være Jeanette Lægaard 

og Lise Kjær, da de ellers påtænkte deltagere begge var blevet ramt af sygdom. 

 

Bestyrelsens beretning havde ikke været forelagt bestyrelsen inden generalforsamlingen, 

hvilket fandtes beklageligt. ML beklagede dette. 



For fremtiden skal beretningen rundsendes til bestyrelsens orientering/kommentering forud 

for generalforsamlingen 

 
Ad 3.:   Økonomi 

Økonomien udviste ingen posteringer siden sidste bestyrelsesmøde. 
Der var en ubetydelig påtale til det ellers godkendte regnskabet. Men ellers ingen 
bemærkninger. 

            Budgettets hovedtal blev gennemgået af JN og derefter godkendt. 
            Der er regnet med 3 face-to-face-møder og 3 virtuelle møder. 
            Der skal senere drøftes udlæg til områdeambassadører. 
 

Ad 4.:   ACR i fremtiden – Værdisæt for ACR 
      Dette punkt henvistes til en senere møde, da det ville blive ret omfattende. JN havde en fil        
      vedrørende dette, som rundsendes til bestyrelsesmedlemmerne. GM tilbød sin assistance. 

 
Ad 5.:   Renovering af hjemmesiden 

På ACR-seminaret i Korsør havde Anne-Vibeke Isaksen (DCU) nævnt at hjemmesiden 
trængte til en opdatering. Der var enighed om, at dette nok primært var henvendt til de 
enkelte foreningers hjemmesider, da der på ACR’s hjemmeside sker en masse, ligesom 
der følges op på FaceBook. 

 
Ad 6.:   Nyt fra DCU/AOAC 

ML havde haft flere drøftelser med en interessegruppe vedrørende eventuel udvidelse af 
ACR-kredsen. Der er imidlertid et problem, da interessegruppen ikke ved, hvor mange af 
deres medlemmer, der kører autocamper. 
 
Det opleves ikke, at AOAC længere ønsker at deltage i ACR, da man nu satser mere på 
det rent kommercielle.  

  
Ad 7.:   Status på områderepræsentanter 

Det skal på næste bestyrelsesmøde drøftes, hvorledes ACR kan ”slippe af med”     en 
pladsambassadør igen. 
På Danmarkskortet over ambassadører skal der være billede/navn. Ved eksklusion skal 
personen fjernes fra kortet og udelukkes fra FaceBook-gruppen. Der skal først falde en 
advarsel.   

 
Ad 8.:   Nyt om AC-pladser 

Der skal gøres mere opmærksom på, hvor man kan finde tømmepladser i forbindelse med 
Tour de France, ligesom de såkaldte Pop-Up pladser langs ruten skal omtales. 
ACR skal informere de involverede kommuner om forskellige problematikker. 

 
Bornholm mangler en områdeambassadør, men Erik V. Olsen er p.t. behjælpelig, når ACR 
har specifikke problematikker. 
 
Egense Lystbådehavn indvier AC-plads den 30. april 2022. Desværre er der ingen fra 
ACR, der kan deltage. Anne Norup fra DACF spørges om eventuel deltagelse. 

 
Ad 9.:   Myndigheder 

             Miljøzoner 
             En undersøgelse vedrørende miljøzoner, udført af Norges Bobils Forening, sendes til de 5       
             danske kommuner, der har mulighed for at indføre sådanne zoner.  OB rundsender link til  
             NBF’s undersøgelse. 



             Men i øvrigt mener ACR, at sagen skal skrinlægges, da der ikke er nogen effekt i  
             forbindelse med autocampere, men tale om §-rytteri fra statens side. 
 
             Vægtgrænse 
             Sagen afventer behandlingen i EU. 
             Sæsonnummerplader 
             Sagen afventer. 
             Bopælsregistrering 
             Sagen er afsluttet. 
               

Ad 10.:  Generalforsamling 2023 – Dato og sted? 
             Bestyrelsen vil lægge op til, at dato for kommende generalforsamling aftales på afholdte  
             generalforsamling. Herved skulle det undgås, at der udsendes indkaldelse for sent. 
             Datoen lørdag den 15. april 2023 foreslås til generalforsamling i 2023. 
 

Ad 11.:  Eventuelt 
             Autocamperens-dag afholdes i år lørdag den 20. august 2022 i bl.a. Marselisborg. 
 

Ad 12.:  Næste bestyrelsesmøde. 
       Næste bestyrelsesmøde afholdes  

Lørdag den 13. august 2022, kl. 10:00-14:00 
       på Middelfart Bibliotek. 

 
  

 

 


