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Generalforsamlingen 2012 

 
Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte. 

1. Valg af dirigent: Laila 
2. Valg af 2 stemmetællere: Hans Stilling og Ulrik Steenberg 
3. Valg af referent: Lene S. Nielsen 
4. Formandens beretning blev godkendt. 
5. Fremlæggelse af regnskab, dette blev godkendt. 
6. Fastsættelse af kontingent. Forbliver uændret på 200kr. pr. husstand. 
7. Clubbens udviklingsmuligheder: Salget af combi-camp var i 2011 1stk. 

Medlemstallet er faldet fra 61 i år 2011 til 43 i 2012 inden 
generalforsamlingen. 
 
Kasseren spurgte / lagde på baggrund af dette op til ændring af navn, 

samarbejde med andre for derigennem at øge antallet af medlemmer. 

Det er ønskeligt med input fra medlemmer og om den nye bestyrelse skal 

arbejde videre med det. 

Der kom forslag om: Info-materiale hos bilforhandlerene om at små biler 

godt kan trække en combi-camp. 

Der skal også info-materiale ud til camp-let forhandlerene, der skal tages 

kontakt til om de vil være med til at være en club for teltvogne.  

Vi skal alle være mere med til at reklamere for clubben. 

Der blev også foreslået samarbejde/ annonce med DCU, dette blev dog 

afvist, da opfattelsen er at DCU mest er interesseret i campingvogne. 

Bestyrelsen fik mandat til at arbejde videre med ændring af navn. 

I forbindelse med det faldne medlemstal og de derefter faldende 

indtægter, blev det foreslået at bladet fremover udsendes på mail, dette 

kræver dog at medlemmerne indsender deres mail, i tilfælde af at man 



ikke har en pc, og mailadresse vil bladet blive sendt ud med post. Dette 

kunne evt. starte i forbindelse med en evt. ”ny club” 

Der skal være tilbage i kassen 10.-15.000kr. til opstart af ny club 

8. Ideer til aktiviteter i 2013: ingen forslag. 
9. Indkomne forslag: ingen 
10. Valg til bestyrelsen: Vagn-Ove og Torben er på valg, modtager modvilligt 

genvalg. 
Til opstilling er Ib Larsen, og Johnny Lind, begge blev valgt 

Supp. Anette og Torben valgt. 

Revisor: Vagn-Ove valgt. 

Revisor supp. Karen 

11. Eventuelt: spørgsmål om man kan forblive som medlem af clubben, hvis 
man skifter til campingvogn? Svaret var at ifølge vedtægterne skal man 
have været medlem i mindst 5år for at kunne forblive medlem. 
Den nye bestyrelse vil se på ændringer af dette. 

Generalforsamlingen forløb stille og roligt. 

Ref. Lene S. Nielsen 

Ved det efterfølgende bankospil, havde følgende  

været med til at sponsorere gaverne: 

 
Holbæk Caravancenter 

Schneider Elektric 

Anonym giver 

FDM Camping / Legoland Willige 

Jysk 

Anthons Camping 

Hinshøj camping 

 

Camper Fritid 

SK Caravan 

Camping forum 

Camping experten 

Ikast Campingcenter 

Silkeborg 

carevancenter 

Danske bank 



 





 

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.  



Clubben har jubilæum til næste år 
af Anette Stenberg 

 

Combi-Camp clubben har 40 jubilæum til næste år altså i 2013, og i den 

anledning vil vi selvfølgelig fejre det på behørig vis. der er ikke endnu fastsat et 

program, men det vil vi arbejde på i det kommende år, i hvert fald vil der jo nok 

være det obligatoriske bankospil efter generalforsamlingen, og fælles spisning til 

aften.  Men er der nogen som har et rigtig godt forslag til et festligt indslag, er 

det selvfølgelig velkommen. Da klubben er åben for øvrige teltvogne, og vognen 

er kommet på Hollandske hænder ejermæssig, er det som nævnt på 

generalforsamlingen, jo på tale med navneskifte, og derfor bliver det 

formodentlig sidste gang med navnet combicampklubben at der er jubilæum. Så 

vi håber på stor tilslutning til det. Og så må vi alle håbe at et nyt navn vil give 

flere nye medlemmer og andre gode oplevelser med flere forskellige vogntyper, 

så der fortsat kan blive flere fester/fællespisning mellem vogne og hyggeligt 

samvær fremover. 

Klubben havde i flere år fælles ture til forskellige lande om sommeren, og det var 

et flot syn at se de mange vogne opstillet på campingpladser og det har sikkert 

også vakt nogen opsigt, og var på den måde en positiv ambassadør for Danmark 

og klubben. De seneste år har der ikke været tilslutning til dette og det har også 

krævet nogen planlægning at lave program til dem. Der er albummer med 

billeder fra start af klubbens tid, samt kort og regnskaber som fortæller om ruter 

og priser på brandstof fra de første ture, og vi må nok sige at der er en væsentlig 

stigning på især brandstof.  Men der er jo også sket noget med vejnettet siden de 

første billeder er taget.  

 

 



 

Bestyrelsen 

Formand 
Ib Larsen 
Allesøvej 4 
2650 Hvidovre 

 

 
 
60 72 78 17 (mobil) 
ibakblarsen@hotmail.com 

 
Næstformand 
Johnny Lind 
Teglværksvej 28B 
4450 Jyderup  

 
 
 
31 54 24 64 (mobil) 
johnnylind@mail.telenor.dk 

 
Kasserer 
Nils Håkansson 
Reerslevvej 53 
2640 Hedehusene  

 
 
 
61 67 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  

 
 
 
77 41 33 63 (mobil) 
Preben.skov@hotmail.com 

 
Suppleant 
Annette Stenberg 
Klosterhøj 31 
8840 Rødkærsbro  

 
 
 
20 70 55 49 (mobil) 
u-a-stenberg@webspeed.dk 

 
Suppleant 
Torben B. Jørgensen 
Hans Jægersvænge 22 
2770 Kastrup  

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

 


