
 

 

 

                                  Nytårsberetning 2020 
 
      Tiden nærmer sig, hvor 2020 ebber ud og det er tid til at se tilbage på året, der gik. 
 
2020 blev desværre det år, hvor Corona virussen indtog ikke bare Danmark men hele verden.  
Vi blev som mange andre hårdt ramt af epidemien og den indflydelse, den har haft på de 
aktiviteter, som vi havde planlagt: Generalforsamling og foreningstræffet i Låsby, Polenturen, 
Fest i hvalen, Tønderfestival, Moselturen, Stjerneskudstræffet i Vildsund og Julefrokosten i 
Tønder måtte alle desværre aflyses. 
 
Det lykkedes os heldigvis at gennemføre: Rødspættetræffet i Vrinners, Hyggeweekend i 
Juelsminde og Kystturen Sjælland rundt. 

 
AutoCamperRådet:  
 
Campervenners repræsentanter i AutoCamperRådet (ACR) varetages af Jørgen Nielsen (formand) 
og Jan Mattsson ( næstformand ), som begge har yder et stort bidrag for oprettelse af nye AC-
pladser, og mange andre tiltag til gavn for alle som kører autocamper,( Ikke kun for medlemmer af 
de 3 foreninger). Det skylder vi dem en stor tak for. 
 
Desværre valgte Jan Mattsson efter 2 års fantastisk indsats desværre pr. 1. sept. at stoppe i ACRs 

bestyrelse. Vi skylder Jan en stor tak for de resultater, som han har opnået. Hans viden og 

effektivitet vil 

Som afløser for Jan har medlemsnr. 1097 Ole Juel Andersen indvilliget i at indgå i ACRs bestyrelse. 

Vi siger tak til Ole og ønsker ham held og lykke med posten. blive savnet i ACRs fremtidige arbejde. 

 

 
Nyheder fra AutoCamperRådet kan ses på deres hjemmeside www.acr.dk 
 
 
Camper-parkering.dk: 
 
Camper-parkering har i 2020 til trods for Covid19 været flittigt brugt, da de danske 

autocamperturister i stor grad er blevet hjemme i Danmark. 

Der har været 196.000 klik på siden og af dem er ca. 60.000 blevet på siden i 3 min. og derover. 

Resten har kun været der i kortere tid. 67 % har benyttet computer/laptop og 33 % mobil. 

For at spare omkostninger ved brug af BatchGeo, hvor Danmarkskortet bliver produceret, har vi 

fået mulighed for at lægge kortet ind på det kort, som AltOmAutocamperen benytter sig af. Det 

virker upåklageligt og det siger vi tak for.  

http://www.acr.dk/


 

 

 

Der er i alt 612 pladser på danmarkskortet. 82 AC-pladser – 116 havne – 189 landsteder – 15 

Kro/hoteller – 17 campingpladser med separate pladser til autocampere – 62 tømmesteder og 131 

parkeringspladser med eller uden overnatning. 

Der er i 2020 oprettet 45 nye pladser af forskellige kategorier specielt havne og landsteder. 

Derudover er der slettet ca. 15 pladser af forskellige årsager. 

 

Dækkeservietter   

Grundet det store antal aflyste arrangementer er der ikke solgt nogle dækkeservietter i 2020. Der 

er pt. 12 sæt, som er klar til levering ved førstkommende lejlighed. 

                                                      

Salg af dækkeservietter varetages af Finn Laursen 

Aktiviteter i 2021 (forbehold for Corona restrektioner)  

2021 vil byde på mange spændende ture, oplevelser og arrangementer for medlemmerne 

Foreningstræf og generalforsamling er fastsat til weekenden  23. – 25. april 2021 i Låsby.                

Programmer som der p.t. arbejdes med: Krakow og de polske bjerge, Moselfloden,  Kystturen, som 

denne gang forhåbentlig bliver på Bornholm. 

Herudover planlægges også weekend træffene: Rødspættetræf, Fest i Hvalen Juelsminde (som har 

10 års jubilæum) Tønderfestival, Stjernekudstræf i Vildsund, Julefrokost m.v. 

Planlæg allerede nu jeres ture for 2021.                                                                                    

Datoer, program og tilmelding se kalender og træf på hjemmesiden 

Ventelisten 

Bestyrelsen besluttede i 2020 at indføre et indmeldelsesgebyr på kr. 100 for at blive optaget på vores 
venteliste, da vi oplevede, at der var flere på listen, som når de blev tilbudt medlemskab af en eller 
anden grund ikke ønskede at tage imod tilbuddet.                                                                                                                                                    
De 100 kr. bliver modregnet første år kontingent. 

Der er p.t. 65 medlemmer på ventelisten 

 



 

 

 

Kontingentet for 2021:   

Kontingent skal betales i tiden 1.- 10. januar 2021.    

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 

1.- 10. januar 2021 

2. Aftal evt. med din kunderådgiver at lave denne engangsbetaling. 

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

Campervenner for 2021, beder vi at det sker ved henvendelse til formanden på følgende                         

e-mail: fiknu@klarupnet.dk 

 

 

                                                          

Vi ser forventningsfuld frem til det kommende år, og glæder os rigtig meget til 2021, 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

