
 

 
 
 
 

 

 
Referat                        Lørdag den 30. august 2022 

 
 
Bestyrelsesmøde i AutoCamperRådet 
Fredag den 12. august 2022 klokken 10:00 – 12:00  
Mødet afholdtes på Middelfart Bibliotek, Nyhavn 2. 
 
 

Mødedeltagere: 
Hans Bækvang  HB Dansk AutoCamper Forening 
Gert Melchiorsen  GM Dansk AutoCamper Forening 
Jørgen Nielsen  JN CamperVenner 
Ole Juhl Andersen  OA CamperVenner 
Helmut Madsen  HM DK-Autocam 
Flemming Stagis  FS DK-Autocam 
 
 

Dagsorden: 
1. Velkomst 
2. Konstituering 
3. Økonomi  

- Honorering af webmaster 
4. ACR i fremtiden 
5. Nye eventuelle deltager i AutoCamperRådet og deres bidrag 

- AOAC, DCU, DFAC, øvrige. 
6. Status over ”Områdeambassadører” 
7. Myndigheder 

- Vægtgrænse 3.500/4.250 kg 
- Sæsonnummerplader 
- Gasventiler 

8. Kontakter til kommuner 
                     -      Hirtshals 

-      Løkken Camper og Bondegårdsferie (Tommy Grods)      
                     -     Silkeborg 
       9.    Hjemmeside 
 -     Renovering 
 -     Kontaktformular  
      10.   Oplæg fra Per Frederiksen omkring pressehåndtering  
      11.   Autocamperens takt og tone 

12.   Eventuelt, bl.a. 
 -     Autocampershow i Fredericia den 4.-6. november 2022 
 -     Godtgørelse af parkering under bestyrelsesmøder 
13.   Næste møde 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Referat 
 

Ad. 1.   Velkomst 
JN bød velkommen i sin egenskab af næstformand. Herefter en kort præsentationsrunde af 
bestyrelsens medlemmer, da der var indtrådt nyt medlem, Hans Bækvang, i stedet for Ole 
Berg. 

 
Ad. 2.     Konstituering 

Morten J. Lægaard havde af personlige grunde valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet, 
hvorfor der skulle vælges en ny formand. Der blev peget på HB, der beklæder 
næstformandsposten i DACF. HB takkede for udnævnelsen. 
Det blev endvidere drøftet, om bestyrelsen ikke burde udvides med yderligere 2 personer. 
Dette kunne være repræsentanter fra DACF, som er langt den største forening. Men det 
kunne også være personer fra eventuelle nytilkomne foreninger/organisationer. 
En sådan ændring skal godkendes på en generalforsamling 

 
Ad. 3.   Økonomi  
       Regnskab 
       JN fremlagde og gennemgik regnskabet, der udviste indtægter på ca. 50.500 kr. og udgifter på         
       ca. 13.000 kr. Der er således pt. et overskud på ca. 37.500 kr. 
 
       Honorering af webmaster 
       Der skal findes en ny webmaster. Dette kan eventuelt honoreres med 200 kr.md. JN kunne       
       spørge Ole Berg om han vil fortsætte som honoreret webmaster. Mindre prisjustering kan  
       accepteres. Per Frederiksen, der er nyvalgt webmaster hos DACF spørges først, om han er      
       interesseret i at overtage webmaster-posten i ACR.     
       
Ad. 4.   ACR i fremtiden 

Dette bør måske henlægges til et seminar, hvor bestyrelsen kommer med oplæg, som kan 
drøftes på næste generalforsamling. 
Udbyttet af seminaret på generalforsamlingen i Korsør ligger i Forum i form af referater fra d 3 
grupper. Ligeledes kan ”Værdisættet” fra områdeambassadørerne bruges som oplæg. 

 
Ad. 5.   Nye eventuelle deltager i AutoCamperRådet og deres bidrag 

AOAC er blevet mere forretningsmæssig og kan ikke længere anses som være interesserede i 
at deltage i ACR: 
Drøftelser med DCU har vist, at foreningen stadig er interesseret i af deltage i ACR, men man 
har intet overblik over, hvor mange af foreningens medlemmer, der kører autocamper. Anne-
Vibeke Isaksen har rykket for ACR´s udmelding. HB, GM, HM og FS afholder møde med DCU. 
HB aftaler dato. (Efterfølgende aftalt til 19. sept. 2022 kl. 11:00 i DCU-huset, Brøndby). 
DFAC er p.t. uaktuel. 
Autocamperforhandlerne har ”raslet med sablerne” overfor OCDK og kan måske være 
interesseret i en eller anden form for samarbejde med ACR. 

 
Ad. 6.   Status over ”Områdeambassadører” 
      Der er p.t. 14 områdeambassadører. Der er tynd besætning i Nordjylland og på Bornholm. 



 

 
 
 
 
 

       Det overvejes at afholde et samlet møde for alle områderepræsentanterne. 
 

Ad. 7.   Myndigheder 
            Vægtgrænseændring 3.500/4.250 kg behandles sandsynligvis i EU i 4. kvartal 2022. 
            Sæsonnummerplader kører stadig. Skatteministeriet påstår, at det vil betyde manglende        
            indtægter på 50 mio.kr., hvis den foreslåede ændring skal gennemføres. ACR er ganske        
            uforstående overfor denne påstand, men har ikke kunnet få oplyst baggrunden for det høje    
            tal.  
            Det er nu lykkedes EU at harmonisere opladning af mobiltelefoner og lignende. Måske var      
            det på tide at ACR retter en henvendelse til EU om harmonisering af gasventiler. FS       
            undersøger, hvortil der eventuelt skal rettes henvendelse. 
 
Ad. 8.   Kontakter til kommuner 

Hirtshals oplever overbelægning i forbindelse med opmarch til færger og man oplever 
parkeringer på kryds og tværs. Der er en plads ved banegården, som anvendes. Endvidere 
findes en kommunal plads til omkring 100 biler. GM og Jan Schlie (CamperVenner) aftaler 
møde med den lokale turistorganisation om en handlingsplan overfor havnechef, form.f. 
Teknisk Udvalg, Handelsstandsforeningen m.v. 
Løkken Camper og Bondegårdsferie (Tommy Grods) er under pres fra kommunen. ACR er 
tidligere kommet med råd og vejledning i forbindelse med etablering af pladsen. Der foreta-
ges ikke yderligere for nærværende. 
Silkeborg. Ingen kunne huske en eventuel sag. Men efterfølgende har det víst sig, at der er 
tale om en plads 3 km fra centrum, som tidligere har fungeret som campingplads for 
Jehovas vidner. Pladsen har alle faciliteter, har tidligere været anvendt til Corona-center, 
men er nu lukket og forsynet med bom. Pladsen ejes af kommunen.  

 
       Ad. 9.    Hjemmeside 
             En tidligere omtalt renovering af hjemmesiden drejede sig nok primært om de enkelte  
             foreningers hjemmesider. Men ACR’s hjemmeside kunne trænge til en opdatering, hvad        
             angår gamle artikler. 
             Når der kommer henvendelser ind gennem ”Kontaktformular” fordeler HM opgaverne. 
  
       Ad. 10.   Oplæg fra Per Frederiksen (PF) omkring pressehåndtering 
             PF, der er journalist i Nordjylland, har givet forslag/vejledning til hvorledes en  
             pressemeddelelse skal udformes for at få større gennemslagskraft. Dette skete på      
             baggrund af et notat fra Ole Berg, der var blevet noget langt. PF er lige indtrådt i DACF’s          
             bestyrelse og kunne måske give ACR’s skrivelser et øje ind imellem. 
 

Ad. 11.   Autocamperens takt og tone 
Emnet har tidligere været drøftet og JN havde dengang lovet at kigge på dette. Sagen 
genoptages med JN som tovholder. 

 
      Ad. 12.   Eventuelt 

Det skal undersøges, som man i lighed med sidste år ønsker et indlæg på 
Autocampershow i Fredericia den 4.-6. november 2022. Vi deltager ikke med en stand. 
Parkeringsgodtgørelse under bestyrelsesmøder godtgøres, men ikke overnatning i 
forbindelse med 1-dages møder. 
ACR’s stillingtagen til fricampering skal drøftes på et af de kommende møder. 



 

 
 
 
 
 
 
 
Ad. 13.   Næste møde 
             Næste møde afholdes søndag den 6. november 2022 i forbindelse med udstillingen i        
             Fredericia. Nærmere sted og tidspunkt oplyses senere. 
 
 
Flemming Stagis 
 


