
 

 

Nytårberetning 2014 
 

Tiden nærmer sig hvor 2014 ebber ud, og det er tid til at se tilbage på året der gik. 

 

Vi har det forløbende år været involveret i mange ting: Heraf kan nævnes:  

Generalforsamling og træf i Grenå 

Påsketræf på Kristanshaab Camping 

Flamingotræf, Tjekkiet, Tjekkiet Litomerice, Rødspættetræf på Understed kro  

Indvielse af camperplads v. Handbjerg Marina, Vesterhavstur , Fisketræffet i Hirtshals.  

Julefrokost Rudbøll kro 

Træf arrangeret af medlemmer: 

Vintur til Osthofen ( Karsten Hansen ) Hjallerup marked. ( Tove, Ida og Jens Erik ) 

Træf i Vrinners ( Lene og Bent Lund ), Dyresteg på Helgnæs kro ( Hanne og Erling Hansen ) 

Sensommertræf Spentrup hos Lise og Erik Thomsen, Træf på Camping Roligheden ( Hanne Kringel ) 

Vi har også et fint samarbejde med Nordtyske autocamperkubber.  Hvor Karsten Hansen er 

koordinator for disse aktiviteter 

Nye tiltag 2015 

Bornholm ( Efter d. 1. 12 2014. vil også blive tilbudt venteliste medlemmer ) 

Litomerice ( Efter 1. 12. 2014. Vil også blive tilbudt venteliste medlemmer ) 

Kombitur Swidnica Polen -- Podebrady Tjekkiet 

Rhinen i flammer 

Vi arbejder i øjeblikket på at arrangere en tur til München i forbindelse med Oktoberfesten 

Interessen for at blive optaget i campervenner er stor, der er P.T. 37 på ventelisten. 

Listen som løbende opdateres kan ses af alle på vores medlemforum under venteliste. 

d. 18 okt. besluttede Ole Skovgaard efter eget ønske at stoppe i bestyrelsen. Hvilke vi selvfølgelig tog 

til efterretning. Vi vil gerne takke Ole for det arbejde som han lagt for foreningen. Bestyrelsen har, da 

der kun er et bestyrelsesmøde tilbage inden generalforsamlingen besluttet at fortsætte arbejdet med 

de resterende bestyrelsesmedlemmer.Oles hverv som marketing overtages af Finn, indtil en 

permanent løsning findes. 



 

Vigtigt !!!! 

Nu nærmer tiden sig, hvor medlemskabet for Campervenner skal fornyes. 

Da kassereren og hans hustru har besluttet sig for at køre mod syd til forhåbentlig varmen i 

Spanien og Portugal medio januar, er det nødvendigt, at medlemmerne betaler deres kontingent, 

inden kassereren forlader Danmark. 

Bestyrelsen har derfor bestemt, at kontingentet skal betales den 5. januar 2015. 

Kontingentet er på generalforsamlingen fastsat til 150 kr. og skal indsættes på følgende: 

 Reg. nr. 0860 Konto nr. 3531064312 

Dette kan gøres ved at benytte sig af følgende procedure: 

1. Gå ind på netbank på din PC og etabler en engangsbetaling, der bliver trukket på kontoen den 5. 

januar 2015 

2. Aftal med din kunderådgiver at lave denne engangsbetaling. 

HUSK AT SKRIVE DIT MEDLEMSNR. HOS CAMPERVENNER i MEDDELELSE TIL MODTAGER  

(ikke medlemsnumre fra andre foreninger) 

Ved at følge denne anvisning undgår foreningen, at et medlem af bestyrelsen skal til at sætte sig 

ind i kassererens arbejde, hvilket ikke er noget, man bare gør. 

Skulle der mod forventning være medlemmer, der ikke ønsker at forny deres medlemskab af 

Campervenner for 2015, beder vi, at der sker henvendelse til formanden på følgende e-mail 

fiknu@klarupnet.dk 

 

 

 

Vi ser forventningsfuld frem til det kommende år, og glæder os rigtig meget til 2015 som vi fra 

campervenners side vil gøre vores til bliver et rigtig godt år for autocamperfolket.  

 

På Bestyrelsens vegne 

Finn KnudsenFinn KnudsenFinn KnudsenFinn Knudsen    


