
 

 

 

                                  Nytårsberetning 2021 
                                        Kære medlemmer, tak for året der gik. 

 

      Tiden nærmer sig, hvor 2021 ebber ud og det er tid til at se tilbage på året, der gik. 
 
2021 blev desværre igen det år, hvor Corona situationen havde stor indflydelse på vores planlagte 
arrangementer: Generalforsamling og foreningstræffet måtte vi flytte til oktober, Polen og 
Moselturene blev aflyst, dels på grund af Corona restriktioner og dels de store oversvømmelser 
som ramte moselområdet. 
 
Det lykkedes os heldigvis at gennemføre: Rødspættetræffet i Vrinners, Hyggeweekend i 
Juelsminde, Træffet i Tønder, Kystturen på Bornholm, Stjerneskudstræffet i Vildsund og 
julefrokosten i Tønder. 

 
AutoCamperRådet:  
 
Campervenners repræsentanter i AutoCamperRådet (ACR) varetages af 1003 Jørgen Nielsen og 
1097 Ole Juel Andersen som begge 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. 
 
ACR besluttede på et seminar som blev afholdt i Korsør, at oprette et netværk af 
OmrådeAmbassedører, bestående af 4 medlemmer fra hver forening som holder tæt kontakt til 
pladser i nærområdet, og som kan vejlede, guide og hjælpe pladsejere om det grundlæggende i 
forbindelse med pladser                                                                                                                                     
 
Nyheder fra AutoCamperRådet kan ses på deres hjemmeside www.acr.dk 
 
 
Camper-parkering.dk: 
 
Camperparkering.dk koster foreningen 1200,- kr. pr år samt et stort arbejde med opdateringer, 

samtidig bruges siden kun, af et relativt lille antal brugere. Det drejer sig om ca. 2500 klik om 

måneden. 

Derfor blev der på generalforsamlingen enighed om, enten at nedlægge siden eller overdrage den 

til anden side. 

Dette kræver dog en vedtægtsændring, i forbindelse med generalforsamlingen 2022. 

Dækkeservietter   

Der er i øjeblikket en del uafhentede dækkeservietter, som er klar til levering ved først kommende 

lejlighed. 

http://www.acr.dk/


                                                      

Salget af dækkeservietter varetages af Finn Laursen 

Aktiviteter i 2022 (forbehold for Corona restriktioner)  

2022 vil byde på mange spændende ture, oplevelser og arrangementer for medlemmerne 

Forening har i 2022 10 års jubilæum, dette fejres ved generalforsamling og foreningstræffet i 

Tønder som er fastsat til weekenden 29. april – 1.maj 2022 i Tønder. Der er lagt op til et brag af en 

fest, så reserver allerede nu denne weekend.               

Programmer som der p.t. arbejdes med: Krakow og de polske bjerge, kombitur Ungarn/ østlige 

Kroatien alternativ Slovenien/ Istrien Kroatien, Moselfloden, Limfjorden rundt. 

Herudover planlægges også weekend træffene: Rødspættetræf, hyggeweekend i Juelsminde 

Tønderfestival, Stjerneskudstræf i Vildsund, Julefrokost m.v.                                                                      

        

Datoer, program og tilmelding fremsendes til alle medlemmer, samt publiceres under kalender og 

træf på hjemmesiden/ medlemsforum. 

Ventelisten 

Der er i 2021 optaget 18 nye medlemmer.                                                                                                   
Venteliste medlemmerne har indbetalt et gebyr på 100 kr. som skal modregnes kontingentet. 

Der er p.t. 63 medlemmer på ventelisten 

 

Kontingentet for 2022:   

Kontingent skal betales i tiden 1.- 10. januar 2022.    

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

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 2022 

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 2022, beder vi om at det sker ved 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 2022, som vi fra 

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

På Bestyrelsens vegne 

Finn Knudsen 


