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Opstartsstævne 2012  

Campingsæsonen skydes i gang på FDM Billund Camping – utvivlsomt en 

af landets bedste 3-stjernede pladser!  

 

Stævnet holdes i perioden 17-20 maj 2012 

Se pladsen på www.billundcamping.dk  

FDM Billund Camping har masser af tilbud på pladsen og glimrende 

faciliteter. Alle CCC-medlemmer betaler FDM-medlemspris – dvs. ca. 10% 

rabat på pladsen.  

Lige uden for pladsen ligger: 

* Legoland  

* Lalandia Billund 

* Skulpturpark Billund  

* Billund Lufthavn (f.eks. rundflyvninger)  

Lidt længere væk finder man blandt andet:  

* Kongernes Jelling  

* Givskud Zoo  

* Bindeballe Købmandsgård  

* Randbøl Hede  

Kort fortalt: Et rigtigt godt udgangspunkt for et godt CCC-stævne!  

Vigtigt!!! Tilmelding til opstartsstævnet og generalforsamling med 

fællesspisning (se næste side) til: cccstaevner@gmail.com  

SENEST 1. maj 2012 

Stævneansvarlige: Vagn Ove Mortensen / Nils Håkansson 

 



 

Generalforsamling 2012 

Årets generalforsamling afholdes i Legoland Village lige ved 

campingpladsen – gode lokaler - men man må IKKE medbringe egne 

drikkevarer!  

Fællesspisning efter generalforsamling og banko: Klubben giver kaffe/kage 

til generalforsamlingen og tilskud til maden så prisen bliver:  

Voksne: kr. 100,-  Børn (under 12 år): 50,-  Drikkevarer for egen regning!  

HUSK at skrive antal deltagere på stævnetilmeldingen!  

Betaling for maden kan ske på stævnet eller på konto 1551-7213166 Skriv 

Stævne mad + Medlems Nr. – MEN: tilmelding til fællesspisningen 

betragtes som bindende, da clubben ellers skal betale den fulde pris for 

maden for de medlemmer, der ikke dukker op.  

 

 



Indkaldelse til 

Generalforsamling 2012 

Fredag d. 18 maj 2012 kl. 14 

 

Dagsorden for generalforsamlingen: 

1. valg af dirigent 
2. Valg af 2 stemmetællere 
3. Valg af referant 
4. formandens beretning 
5. Regnskab 
6. Fastsættelse af kontigent 
7. Klubbens udviklings muligheder 
8. Ideer til aktiviteter 2013  40 års jubilæumsår 
9. Indkomne forslag 
10. Valg af bestyrelse og suppleanter 

Valg af revisor og suppleant 
11.  Eventuelt 
 

På valg er Vagn-Ove og Torben som begge 

modtager genvalg. Desuden skal der vælges 2 

suppleanter.  

Forslag til generalforsamlingen, skal være besty-

relsen i hænde senest fredag den 4. maj 2012. 



                                                                                                               

Midterstævnet: 

Holdes på: Skaresø Camping, Slagelsevej 40 - 4450 Jyderup  

I weekenden: 15. til 17. juni (Uge 24)  

Læs om pladsen på: www.skarresoecamping.dk  

Stævneansvarlig: Johnny Lind  

Tilmelding senest 14 dage før stævnestart til: cccstaevner@gmail.com  

Husk at anføre navn og antal børn og  

voksne – og  medlems nummer.  

 

Afriggerstævnet:  

Holdes på: Roskilde Camping (Veddelev)  

I weekenden: 24. til 26. august (Uge 34) 

Læs om pladsen på: www.roskildecamping.dk  

Stævneansvarlig: Torben Braun Jørgensen  

Tilmelding senest 14 dage før stævnestart til: cccstaevner@gmail.com  

Husk at anføre navn og antal børn og  

voksne – og medlems nummer.  



 

Opråb fra bestyrelsen 
 

Friske kræfter søges!  

Vi har ufatteligt mange foreninger i Danmark – store som små – aktive som 

mindre aktive. Fælles for dem alle er, at der skal findes de rette folk til at 

bestyre foreningen. Det gælder i høj grad også CC-Clubben.  

På generalforsamlingen den 18. maj skal der igen vælges en bestyrelse. Der 

skal besættes mindst to pladser – og det er meget vigtigt for klubbens drift 

at have en fuldtallig og god bestyrelse som ikke kun vælges fordi der ikke 

er andre, der har lyst.  

DERFOR:  

Har du lyst til at bidrage en smule til også fremover at have en rigtig god 

CC-Club – lære andre medlemmer godt at kende – og være med til at 

præge klubbens aktiviteter, så overvej meget gerne at stille op til 

bestyrelsen! Du vil være meget velkommen!  

Kontingent 2012:  

Med dette nummer af CC-bladet er der vedlagt girokort til indbetaling af 

kontingent for 2012.  

Også i år udgør kontingentet kr. 200,-.  

Kontingentet dækker udelukkende klubbens aktiviteter – porto – drift af 

hjemmeside – planlægning og afvikling af stævner samt tilskud til mad osv.  

Kassereren beder venligt – men bestemt – om at man indbetaler årets 

kontingent senest 1. april 2012.  



Regnskab for 2011 forventes lagt på hjemmesiden ultimo april måned og 

vil blive trykt i bladets nr. 2/12 som ventes at udkomme primo juni måned.  

 

Kære Alle 

Til jer der var med på opstart i Dragør og til jer der ikke var med.  Jeg vil 

blot sige tak for 8 dejlige og lærerige år som kasserer i clubben.  Jeg blev 

opfordret til at stille op i bestyrelsen på vores andet stævne som forgik i 

Møgeltønder sidst i maj 2003. Jeg tænkte det måtte jeg prøve. Ib sagde 

det var i orden, bare jeg ikke blev kasserer. Men jeg blev klogere da jeg 

kom hjem fra mit første bestyrelsesmøde stod der kasserer på mit 

visitkort - og Ib tog sig til hovedet. Jeg fik jo at vide, at det var jo ingen sag. 

Vi var jo blot 20 medlemmer eller sådan - kan I huske det?  Jeg gik til 

opgaven med krum hals og har aldrig fortrudt det. På trods af 8 øres kasse 

diff. Som virkelig gik mig på. Jeg har lært en masse og er vokset med 

opgaven. Jeg har nydt alle de hyggelige stunder når jeg har snakket i 

telefon med alle jer nye medlemmer, bestyrelsesmøderne som til tider 

godt kunne trække ud – ja på et tidspunkt troede Ib faktisk at han var på 

camping alene med børnene, nå spøg til side. Derfor var det heller ikke 

nogle let beslutning da jeg trak mig fra posten. Men mig og min brystkræft 

havde ret meget at se til. Kemo, lægecheck , MR-scanner og hvad der 

ellers er. Pt har jeg det godt og reagerer godt på behandlingen. Kræften i 

knoglerne er blevet mindre så det er jo godt nyt. Til slut vil jeg blot sige tak 

for den rigtige gode rødvin og den meget flotte blomst som jeg virkelig har 

nyt.  Vi ses der ude. 

 

Mange Camping hilsner  

Stine 



 

Bestyrelsen 

Formand 
Vagn Ove Mortensen 
Nygade 10, Thyregod 
7323 Give  

 
23 25 86 26 
30 23 46 05 (mobil) 
vagnom@mvb.net 

 
Næstformand 
Torben B. Jørgensen 
Hans Jægersvænge 22 
2770 Kastrup  

 
 
 
32 50 06 38 (mobil) 
tojo2@privat.dk 

 
Kasserer 
Nils Håkansson 
Reerslevvej 53 
2640 Hedehusene  

 
 
 
46 56 41 72 (mobil) 
NilsKristianHakansson@dsr.dk 

 
Sekretær 
Lene Storgaard Petersen 
Brohusvej 18, Hvornum 
9500 Hobro  

 
 
 
61 30 21 09 (mobil) 
lenestorgaardnielsen@gmail.com 

 
Bestyrelsesmedlem 
Preben Skov 
Melissehaven 2 
2730 Herlev  

 
 
 
 
Preben.skov@hotmail.com 

 
Suppleant 
Annette Stenberg 
Klosterhøj 31 
8840 Rødkærsbro  

 
 
 
 
u-a-stenberg@webspeed.dk 

 
Suppleant 
Johnny Lind 
Teglværksvej 28B 
4450 Jyderup  

 
 
 
 
tinalind@os.dk 

 


