
 

 

 

Nytårsberetning 2018 
 

Tiden nærmer sig, hvor 2018 ebber ud, og det er tid til at se tilbage på året, der gik. 
 

AutoCamperRådet:  
 
Campervenners repræsentant i AutoCamperRådet ( ACR ) næstformand Henrik Bagger fratræder 
med udgangen af 2018 ACRs bestyrelse.  
Henrik har fået nye udfordringer i sit private job, og får derfor fremadrettet ikke den fornødne tid 
til bestyrelsesarbejdet i ACR.  
Tak til Henrik for den store indsats som han har ydet under sin tid i ACR. 
                    
Som afløser for Henrik har bestyrelsen udpeget 1056 Jan Mattsson. 
Bestyrelsen er ikke i tvivl om at Jan er den rette person til at overtage næstformandsposten i ACRs 
bestyrelse, og ønsker ham held og lykke i sit fremtidige virke i ACR. 
 
Nyheder fra AutoCamperRådet kan ses på deres hjemmeside https://acr.dk 
 
 

Camper-parkering.dk: 
 
Der er i år solgt 37 guider på papir. De er solgt hos DanCamper, Vejle Elektro, TJ-Camper og via 

hjemmesiden.   

Campervenner har på grund af vigende salg besluttet at stoppe produktionen af den trykte guide 

fra og med 2019. Det vil dog stadigvæk være muligt på:  https://camper-parkering.dk  at 

downloade ændringer til de guider, der er købt i de foregående 3 år.  

Der er etableret 27 nye autocamperpladser i årets løb. Som noget nyt er der etableret 62 

tømmepladser på danmarkskortet.  

Der er stor aktivitet på hjemmesiden. 

Dækkeservietter  Der er i 2018 solgt 46 stk. af Campervenners dækkeservietter og bestilling af 14 stk. 
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Afholdte aktiviteter 2018 

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

Generalforsamling og foreningstræf i Vejle, 

Tjekkiet:  Camp Vrchlabi 

Kystturen  Fredericia- Als rundt - til Kollund v. grænsen 

Kroatien  Camp  Klenovica – Camp  Zagreb. 

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

Julefrokost i Tønder 

Aktiviteter i 2019 

2019 vil byde på mange spændende ture, oplevelser og arrangementer for medlemmerne 

Foreningstræf og generalforsamling er fastsat til  weekenden  5. – 7. april 2019  i Låsby.                

Programmet vil yderligere byde på ture til: Tjekkiet og Kroatien/ Hercegovina, kystturen er nu 

rykket øst for Storebælt, denne gang på Lolland Falster  

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

Tønderfestival, Hirtshalstræffet, Julefrokost m.v. 

Planlæg allerede nu jeres ture for 2019.                                                                                    

Datoer, program og tilmelding se kalender og træf på hjemmesiden 

Interessen for at blive optaget i campervenner er stor. Der er P.T. 82  på ventelisten. 

Kontingentet for 2019:   

Kontingent skal betales i  tiden 2.-  14. januar 2019.    

Kontingentet er af 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 

2.- 14. januar 2019 

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 2019, beder vi, at der sker henvendelse til formanden på følgende e-mail 

fiknu@klarupnet.dk 

mailto:fiknu@klarupnet.dk


      

Vi ser forventningsfuld frem til det kommende år, og glæder os rigtig meget til 2019, som vi fra 

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

På Bestyrelsens vegne 

Finn Knudsen 


