
Netværksmøderne for Område 

Ambassadørerne 

➢ OmrådeAmbassadørerne indkaldes til et netværksmøde en 

gang om året. 

➢ OmrådeAmbassadørerne overnatter i egen vogn og der er 

middag for alle deltagere, efter dagens program. 

➢ På mødet arbejdes der blandt andet med: 

a) Erfaringer og input fra nærområdet.

b) Nyt om lovstof med betydning for

OmrådeAmbassadøren og pladsen i nærområdet

c) Opdatering af videns samlingen i ACR.

d) Dialogen med pladsejere.

Hvordan bliver jeg OmrådeAmbassadør? 

Ønsker du at blive OmrådeAmbassadør, kan du kontakte 

AutoCamperRådet på gm@acr.dk 

Se flere informationer på 

www.acr.dk 
Vi arbejder for dig…. 

mailto:info@acr.dk
http://www.acr.dk/


 

 

             

OmrådeAmbassadør 
- en frivillig og velkvalificeret indsats, når du har tid

Hvad kan en OmrådeAmbassadør hjælpe 

AutoCamperRådet med? 

OmrådeAmbassadøren:

➢ er en frivillig autocamper bruger, som holder tæt kontakt til 
pladser i nærområdet og tæt på egen bolig. 

➢ tilrettelægger selv sin tid som OmrådeAmbassadør 

➢ arbejder i et landsdækkende netværk, der er direkte 
underlagt AutoCamperRådet.  

➢ kan få hjælp og vejledning fra sagsbehandlere i 
AutoCamperRådet   

➢ kan søge i AutoCamperRådets samling af information om 
pladser og ejernes relationer til nærområdet. 

Eksempler på opgaver en Område- 

Ambassadør kan hjælpe med 

➢ Dialog med en pladsejer om en eksisterende eller 
kommende autocamperplads i nærområdet 

➢ Vejlede, guide og hjælpe pladsejeren om det 
grundlæggende, i forbindelse med pladsen: 

a) Det fysiske. Adgangsforhold, underlag, pladsens
størrelse

b) Servicefaciliteter. Eksempelvis tømmemuligheder,
toiletforhold, skiltning med mere.

c) Ejerforhold. Kommunalt eller privat ejet?
d) Betalingsform. Kortbetaling, kuvertbetaling eller

opkrævning?
e) Præsentation af pladsen i forskellige autocamper-

apps, hjemmesider, Facebook mm.

Dialogen med pladsejeren 

I dialogen med en pladsejer, kan OmrådeAmbassadøren trække på

alle AutoCamperRådets ressourcer. Der  er mulighed for at få 

vejledning og hjælp fra sagsbehandler og OmrådeAmbassadøren

kan søge i AutoCamperRådets samling af infor mationer om 
autocamperpladser. 

Dialogen består af disse dele:

1. Interview. Til interview bruges en drejebog for dialogen, en

huskeliste og et rapporteringsskema, til noter under besøg

og i efterfølgende dialog.

a. Overordnet om pladsen
b. Det fysiske om pladsen
c. Naboer, kommunen, tilkørselsveje, nabohøringer
d. Udfordringer for pladsejeren
e. Kun bedømmende eller vurderende, hvis

pladsejeren ønsker det.
2. Vejledning. Der kan aftales flere besøg. Ud fra drejebog,

huskeliste og rapporteringsskema tilrettelægges hjælp og

vejledning til pladsejeren:

a. Rapporteringsskemaet gennemgås med pladsejeren
b. OmrådeAmbassadøren tilbyder løbende kontakt

med pladsejeren
3. Konklusion overdrages i et kompendium til pladsejeren.

Eventuelt med støtte fra sagsbehandleren.


