
 

 
 
 

 

 
REFERAT             

 
Ekstraordinær generalforsamling i AutoCamperRådet 
Tirsdag den 8. november 2022 klokken 19:00 – ca. 19:45  
Mødet afholdt over internettet 
 

Mødedeltagere: 
Indkaldte deltagere med stemmeret: 
Anne Norup   AN Dansk AutoCamper Forening 
Marianne Illemann  MI Dansk AutoCamper Forening 
Eddy Gandløse  EG DK-Autocam   
Rita Gandløse  RG DK-AutoCam 
Finn Knudsen    FK CamperVenner 
Eva Høgberg Holst  EH CamperVenner (fuldmagt givet til FK) 
 
Endvidere deltog følgende uden stemmeret (bestyrelsesmedlemmer fra AutoCamperRådet): 
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 og valg af dirigent og referent  
2. Baggrund for den ekstraordinære generalforsamling 
3. Diskussion under mødet og beslutning 
4. Eventuelt 
5.   Næste generalforsamling 
 
 

 

Referat: 
 

Ad 1.:  Valg af dirigent og valg af referent  
HB bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling. 

 
HB blev valgt til ordstyrer og FS blev valgt til referent. 

 
HB startede med at konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var korrekt 
indkaldt den 26. september 2022 og dermed overholdt 6 ugers varslingen. 

 
 
Ad 2.:  Baggrund for den ekstraordinære generalforsamling 

På en ekstraordinær generalforsamling i december 2021 blev der åbnet op for en 
optagelse af andre organisationer i ACR. 



 

 
 
 
 
 
 
Efterfølgende har der været drøftelser med Dansk Camping Union (DCU) som 
udtrykte stor interesse for optagelse i ACR. En sådan optagelse kræver godkendelse 
på en generalforsamling, hvorfor der blev indkaldt til denne ekstraordinære 
generalforsamling, da DCU ønskede at indtræde i rådet pr. 1. januar 2023. 
 
 

Ad 3.:  Diskussion under mødet og beslutning 
DCU kender ikke antallet af autocampere i deres organisation, men vil i løbet af 2023 
prøve af klarlægge dette forhold. 
 
Under de indledende drøftelser blev der enighed om at DCU betaler samme 
kontingent som DACF og at dette justeres, når antallet af autocampere under DCU 
bliver kendt. Kontingentet er p.t. 8,50 kr. pr. foreningsmedlem. Desværre blev der 
under drøftelserne ikke gjort opmærksom på, at der i forbindelse med medlemskab 
også skal tegnes en bannerreklame på ACR’s hjemmeside. En sådan koster i dag 
6.000 kr. DCU opfordres til at tegne en sådan bannerreklame, men det er ikke et 
kardinalpunkt i optagelsen. I det hele taget vil forholdet omkring bennerreklamer blive 
optaget på den kommende ordinære generalforsamling. 
 
Generalforsamlingen besluttede enstemmigt, at DCU kunne optages i ACR. 
 

 
Ad 4.:  Eventuelt 

ACR’s webmaster, Per Frederiksen, kontakter DCU for udarbejdelse af fælles 
pressemeddelelse.   

 
 
Ad 5.:  Næste generalforsamling 

Den ordinære generalforsamling 2023 afholdes 
 

LØRDAG DEN 22. APRIL 2023, KL. 13:00. 
 

Lokation udmeldes senere. 
 

 
Dirigenten sluttede mødet med tak for god ro og orden. 
 
 
Flemming Stagis 
16. november 2022.  
 


