
 

 
 
 
 

 

 
Referat         Fredag den 11. november 2022 

 
 
 
Bestyrelsesmøde i AutoCamperRådet 
Søndag den 6. november 2022 klokken 10:00 – 12:00  
Mødested Messe C, Fredericia. 
 
 

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

Dagsorden: 
1. Velkomst 
2. Orientering om ekstraordinær generalforsamling 
3. Vedtægtsændring 

- Bestyrelsesmedlemmer i ACR skal også kunne stemme på en generalforsamling 
- Eksklusion af medlemmer i ACR 

4. Flyer’ en ”Etik & Moral” 
5. Henvendelse til KL ? 
6. Kommuner 
7. Ålborg-udstilling, 13.-15. januar 2023 
8. Ferie for alle, Herning, 24.-26. februar 2023 
9. Stejlepladsers 
10. Navneskilte 
11. Ny webmaster 
12. Økonomi 
13. Eventuelt 
14. Næste møde 

 

Referat. 
Ad 1.: Velkomst 

HB bød velkommen til bestyrelsesmedlemmerne og den nye webmaster Per 
Frederiksen fra DACF. 
 

Ad 2.: Orientering om ekstraordinær generalforsamling 
Det forventes, at der åbnes op for, at DCU vil kunne optages som medlem i ACR på 
en ekstraordinær generalforsamling den 8. november 2022.  



 

 
 
 
 
 
 
Efterfølgende skal der udsendes en fælles (ACR/DCU) pressemeddelelse, når DCU 
har accepteres optagelsesvilkårene. 
HB foreslås som dirigent på den ekstraordinære generalforsamling. 

  
Ad 3.: Vedtægtsændring 

- Bestyrelsesmedlemmer i ACR skal også kunne stemme på en generalforsamling 
- Eksklusion af medlemmer i ACR 

Ændringsforslagene tages op på næste bestyrelsesmøde. 
JN udarbejder ændringsforslag. 
 

Ad 4.: Flyer’ en ”Etik & Moral” 
Flyer’en er lagt på DACF’s og ACR’s hjemmesider og samtidig er der sendt 
pressemeddelelse til jyske aviser. 
Flyer er modtaget godt hos autocamperforhandlere. 
Der er udarbejdet udgaver på engelsk og tysk. Den tyske skal sendes til de tyske AC-
magasiner (Reisemobil & Promobil). 
Der evalueres på senere bestyrelsesmøde. 

 
Ad 5.: Henvendelse til Kommunernes Landsforening ? 
 En henvendelse til KL gav en noget lunken tilbagemelding. 
 Adgang til Danmarks 98 kommuner ønskes at gå gennem KL, som videreinformerer. 
 HB tager atter kontakt til KL på baggrund af ”Moral og Etik”. 
 
Ad 6.: Kommuner 

Middelfart Kommune. Områderepræsentanten i Middelfart har haft møde med 
kommunen, hvor AC-synspunkter blev fremlagt. Kommunen tog det øjensynligt til sig, 
men der er ikke sket yderligere p.t. 
Lollands Kommune, HM og FS afholder møde med Lollands Kommune den 
8.11.2022. 
 

Ad 7.: Ålborg-udstilling, 13.-15. januar 2023 
GM laver oplæg på udstillingen, som bliver med udgangspunkt i ”Moral og Etik”.  
GM sender oplægget til bestyrelsen og forventer tilbagemeldinger. 

 
Ad 8.: Ferie for alle, Herning, 24.-26. februar 2023 

ACR ønsker ingen stand på Herningmessen. ACR kunne måske give et hint til Anne-
Vibeke (DCU). 

 
Ad 9.: Stellpladser 

Sanderumgård Gods ønsker at anlægge 10 AC-pladser. Der har været givet gode 
råd, som blev vel modtaget. 
Billund. En gårdejer ønsker at anlægge 10 AC-pladser. Ejer skal henvende sig til 
kommunen og det er endvidere anbefalet, at man tager kontakt til 2 af områdets 
andre bondegårdspladser, 

 Fanø. Fanø Camping har henvendt sig til ACR. Sagen Kører. 
 Svendborg får besøg en af de kommende uger. Sagen Kører. 

 



 

 
 
 
 
 
 
Hirtshals. Arbejdet i Hirtshals genoptages og der er en god kontakt til 
Havneadministrationen, mens kommunens turistchef øjensynligt er imod 
autocampere. 
Kammerslusen. Kystdirektoratet har forlagt stellpladsen ved Kammerslusen lukket i 
vinterhalvåret grundet risiko for stormflod. ACR vil ikke støtte en åbning, da det drejer 
sig om sikkerhed. 
 

Ad 10.: Navneskilte 
GM udleverede navneskilte med tilbehør. Der skal også laves et skilt til den nye 
webmaster. 

 
Ad 11.: Ny webmaster 

Per Frederiksen fra DACF har lovet at give en hånd med på webmasterpladsen, som 
honoreres med 200 kr. pr. måned. 
PF er uddannet journalist og har siddet i diverse udvalg og er p.t. aktiv i Dansk 
Idrætsforbund. 

 
Ad 12.: Økonomi 
 JN udleverede økonomiopfølgning pr. 3. november 2022. 
  Indtægter  ca. 56.500 kr. 
  Udgifter  ca. 35.500 kr. 
  Resultat  ca. 21.000 kr. i overskud 
 
Ad 13.: Eventuelt 

Dansk Kyst- og Naturturisme har udarbejdet et idékatalog til hvorledes autocampere 
kan bidrage til mere liv og omsætning på lystbådehavnene.  
 
Gastilslutning. FS har forespurgt hos EU-oplysningen, hvor en ”ansøgning” om 
ensretning af gastilslutning på gasflasker skal sendes. Man kan sende en 
henvendelse til Sikkerhedsstyrelsen (sik@sik.dk), hvor der skrives ”gas” i emnefeltet i 
emnefeltet.  
 
DUKA-abonnement for ACR anbefales ikke, da tilbud på mobilabonnementer skifter 
så tit, at det er irrelevant. 

 
Ad 14.: Næste møde 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes 
28. januar 2023, kl. 11:00-13:00 på Middelfart Bibliotek, Havnegade 6, 
5500 Middelfart. 

 
Generalforsamling afholdes den 21.-23. april 2023 evt. på Cafeteriakroen, 
Langebjergvej 1, 7362 Hampen eller på en af DCU’s pladser. 

 
 
Flemming Stagis 
 


