
 

 
 
 
 

Nytårsberetning 2022 
 

Kære medlemmer, tak for året der svandt. 
 
Snart skriver vi 2023, så et lille tilbageblik på året der gik og et kig på året der kommer. 
 
2022 blev desværre igen et år, hvor udefra kommende udfordringer, fik indvirkninger på såvel 
vores som hele Danmarks muligheder. 
Corona spøger stadig i det små, Putin og dermed inflationen, i et væsentligt større omfang. 
Af ovennævnte grunde, måtte vi desværre, endnu engang aflyse den planlagte tur til Polen. 
 
Men heldigvis kunne vi i år gennemføre. 
Først og fremmest, et fantastisk jubilæums – og generalforsamlings træf i Tønder. 
Rødspætte træffet i Vrinners, hyggeweekenden i Juelsminde, festivaltræffet i Tønder, kystturen 
fra Humlum til grænsen, vinturen til Mosel, stjerneskudstræffet i Vildsund og sidst men ikke 
mindst julefrokosten i Tønder. 
Alle arrangementerne bliver kun en succes, fordi I som medlemmer, altid deltager aktivt med 
godt humør og en positiv indgangsvinkel. 
Foto fra de forskellige træf og ture, kan ses henholdsvis forrest på vores hjemmeside og på den 
brune bjælke under Autocamper artikler. 
 
AutoCamperRådet (ACR). 
Campervenner repræsenteres fortsat i ACR, af 1003 Jørgen Nielsen og 1097 Ole Juel Andersen, 
som begge yder en stor indsats, for oprettelse af nye AC- pladser og lignende tiltag, til gavn for 
alle som kører autocamper – de 2 skylder vi en stor tak, for deres indsats. 
Som noget nyt, er DCU i efteråret blevet en del af ACR. 
 
Ligeledes tak, til de 14 OmrådeAmbassadører, fordelt over hele landet, hvoraf de 6 repræsenterer 
campervenner. Repræsentanterne holder tæt kontakt til pladser i nærområdet, som kan vejlede, 
guide og hjælpe pladsejere, om det grundlæggende i forbindelse med pladser, herunder oprettelse 
af nye pladser. 
Nyheder fra ACR kan ses på deres hjemmeside; www.acr.dk 
 
Dækkeservietter: 
Vi har en del uafhentede dækkeservietter, salget af disse varetages af 1112 Finn Laursen. 
Ved først kommende lejlighed, kan disse afhentes og nye bestilles, både af jer nye medlemmer og 
af jer der evt. ønsker nye pga. ny vogn eller andet. 
Finn er ”på vej” med et nyt layout, til kommende dækkeservietter. 
 



 
Planlagte og forventede aktiviteter i 2023. 
I det kommende år, vil vi igen gennemfører stort set de samme aktiviteter som i året der gik, dog 
med små justeringer.  
Ligeledes håber vi Polen ture kan gennemføres, vores ”mand på stedet” har ingen bekymringer, 
om at dette kan lade sig gøre, som situationen ser ud pt. 
Udover hvad ”vi plejer” forventer vi også, at tilbyde et par nye og spændene tiltag. 
Datoer, program og tilmelding fremsendes til alle medlemmer, samt publiceres under kalender og 
træf på hjemmesiden / medlems forum. 
 
Ventelisten. 
Der er i 2022 optaget 19 nye medlemmer – et stort velkommen til jer. 
D.d. er der 65 på ventelisten. 
 
Bestyrelsen. 
Vi har i bestyrelsen, valgt at fordele posterne så alle varetager forskellige opgaver. 
Fx planlægning og ansvar for træf og ture (udføres af flere medlemmer), medlemslister og 
udsendelser af medlems informationer, foto og hjemmeside, ad hoc opgaver, og ikke mindst 
budgetteet. 
 
Kontingent for 2023. 
Kontingentet på kr. 250,- indbetales i perioden 1.- 10. januar. 
På følgende konto: Reg. nr. 0860 Konto nr. 3531064312 – HUSK at skrive dit 
medlemsnummer. 
Dette kan gøres ved at benytte følgende procedure: 
1. Gå ind i din netbank og etablere en engangsbetaling, der bliver trukket senest den 10. januar. 
2. Aftal evt. med din kunderådgiver, om at udføre en engangsbetaling. 
 
Skulle der mod forventning, være medlemmer der ikke ønsker at forny medlemsskabet af 
Campervenner 2023, beder vi om at sende en besked herom til formanden på følgende e-mail: 
eva.campervenner@gmail.com 
 

Tak for året der gik, for al jeres opbakning og engagement. 
 

Vi ser frem til det nye år med forventning, og glæder os til 2023, som vi fra campervenners side 
vil gøre vores til, bliver et godt år for autocamperfolket. 
 
Vores første arrangement, bliver generalforsamlingen den 28. april i Låsby, så sæt allerede nu X i 
den nye kalender. 
 
 

På bestyrelsens vegne. 

Eva H. Holst 
 

Vi ønsker jer alle og jeres familier en god og hyggelig jul,  
samt et godt og lykkeligt nytår. 

  


