
 

 

Nytårberetning 2017 
 
Tiden nærmer sig, hvor 2017 ebber ud, og det er tid til at se tilbage på året, der gik. 
 
AutocamRådet:  ACR. omfatter nu de 3 AC-foreninger DACF, DK-AutoCam og Campervenner. 
Rådet er kommet godt fra land og har været medvirkende til opnåelse af mange gode resultater 
for AC.branchen. 
 
Camper-parkering.dk: 
 
Der er i år solgt 57 guider på papir. De er solgt hos DanCamper, Vejle Elektro,  via hjemmesiden.   
Der er etableret 23 nye autocamperpladser i årets løb. Der er stor aktivitet på hjemmesiden, der 
besøges af interesserede. I dagtimerne kan der til tider være fra 5 til 20 besøgende hele tiden. 
 
Afholdte aktiviteter 2016 
 
Vi har det forløbende år været involveret i mange ting: Heraf kan nævnes:  

Generalforsamling og foreningstræf i Grenå, 

Tjekkiet:  Camp Vrchlabi 

Kystturen  Fyen rundt 

Kroatien  Camp  Klenovica – Camp  Zagreb. 

Fisketræffet i Hirtshals, Rødspættetræf i Vrinners, Fest i Hvalen Juelsminde; Tønderfestival, 

Julefrokost i Tønder 

Aktiviteter i 2018 

2018 vil byde på mange spændende ture, oplevelser og arrangementer for medlemmerne 

Foreningstræf og generalforsamling er fastsat til  weekenden 6. – 8. april 2018  i Vejle.                

Programmet vil yderligere byde på ture til:  Rügen- Belin, Tjekkiet og Kroatien, kystturen 

fortsætter fra Fredericia – videre sydpå Als rundt og forventes afsluttet ved den dansk/ tyske 

grænse  

 Herudover planlægges også weekend træffene. Rødspættetræf, Fest i Hvalen Juelsminde, 

Tønderfestival, Hirtshalstræffet, Julefrokost m.v. 

Planlæg allerede nu jeres ture for 2018.                                                                                    

Datoer, program og tilmelding se kalender og træf på hjemmesiden. 

 



Interessen for at blive optaget i campervenner er stor. Der er P.T. 68  på ventelisten. 

Kontingentet for 2018:   

Kontingent skal betales i  tiden 1.-  8. januar 2018.    

Kontingentet er på generalforsamlingen fastsat til 250 kr. og skal indsættes på følgende: 

 Reg. nr. 0860 Konto nr. 3531064312        HUSK AT SKRIVE DIT MEDLEMSNR. 

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 8. 

januar 2018 

2. Aftal med din kunderådgiver at lave denne engangsbetaling. 

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

Campervenner for 2018, 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 2018, som vi fra 

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

På Bestyrelsens vegne 

Finn Knudsen 

mailto:fiknu@klarupnet.dk

