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Husk at kontingentet skal være betalt senest 

10 hverdage før generalforsamlingen. 



Følgende stævner er planlagt for året 2013 
Opstartsstævnet 

Foregår i år på Stevns Camping fra den 9. – 12. maj (dem der har lyst starter 

selvfølgelig bare dagen før – eller hvornår de nu synes). Vi skal i år fejre clubbens 

40 års jubilæum – og programmet er som følger: 

 

Torsdag: Stævnestart med standerhejsning kl. 14:00, hvor 

vi hilser på hinanden og ønsker et godt stævne til all. 

 

 

Fredag: Starter vi kl. 14:00 med gene-

ralforsamling. Hvis I husker kaffe og  

andre drikkevarer. Så sørger clubben 

for lidt brød. Efter Generalforsamlingen 

vil der være bankospil – og kl. 19:00 er der 

jubilæumsmiddag inkl. drikkevarer.  Vi slutter af med at rydde pænt op efter 

os. 

 

Lørdag: Ingen planlagte aktiviteter, men området byder på flere 

seværdigheder. Som f.eks. Stevs Klint og Stevns fortet. 

 

Søndag: Stævneafslutning kl. 11:00, hvor vi siger pænt tak for denne gang. 

Tilmelding til Lene eller via clubbens hjemmeside 

Sidste tilmeldings dato er 24. april 2013 
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Midterstævnet 

Holdes i år på Kerteminde Camping fra den 7. – 9. juni (dem der har lyst  

til at tage mandagen med, skal lige kontakte Torben Jørgensen). 

Tilmelding til Lene eller via clubbens hjemmeside 

Sidste tilmeldings dato er 24. maj 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrigger stævnet 

Holdes i år på Vestbirk Camping fra den 23. – 25. august. 

Tilmelding til Lene eller via clubbens hjemmeside 

Sidste tilmeldings dato er 9. august 2013 
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Indkaldelse til generalforsamling 2013 

Fredag d. 10. maj 2013 kl. 14:00 

Dagsorden for generalforsamlingen: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af 2 stemmetællere 
3. Valg af referent 
4. Formandens beretning 
5. Regnskab 
 

6. Fastsættelse af kontingent 
7. Indkomne forslag 
8. Valg af bestyrelse og suppleanter 

Valg af revisor og suppleant 
9. Eventuelt 
 

På valg er Lene, Nils og Ib – ingen af disse ønsker genvalg. Desuden skal 

der vælges 2 suppleanter. 

Forslag til generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 

fredag den 19. april 2013. 
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Følgende forslag til generalforsamlingen 2013 er stillet af bestyrelsen. På 

opfordring af generalforsamlingen 2012 

1. Luk Combi-Camp Clubben. 

Hvis dette vedtages. Skal der ifølge clubbens §6 tages stilling til, hvilket 

velgørende formål. Clubbens tiloversblevne midler, efter at gæld m.v. er 

betalt - skal tilfalde. Samtidig bortfalder forslag 2 stillet af bestyrelsen. 

2. Ændring af Clubbensnavn. 

Bestyrelsen foreslår at clubben skifter navn til ” Teltvognsklubben”. Hvis 

dette kan vedtages, skal der ske en række ændringer i clubbens vedtægter: 

§1 ændres til følgende ”Foreningens navn er Teltvognsklubben. Foreningens 

formål er, at formidle selskabeligt samvær og fælles ture for foreningens 

medlemmer og familier”. 

§2 ændres til følgende ”Som medlem kan optages teltvogns ejere og familier. 

Ejeren skal være medlem i mindst 5 år, før de kan forsætte deres medlemskab 

med en campingvogn. Er dette ikke opfyldt, bliver man udmeldt, og kan ikke 

fortsætte i klubben. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen”. 

§4 ændres til følgende ”Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse, der 

består af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen 

vælges for 2 år ad gangen, således at 2 er på valg i lige årstal og 3 i ulige 

årstal, genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. 

Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen og 

vælger formand, næstformand, sekretær, kasserer og bestyrelsesmedlem. 

Afstemning sker ved håndsoprækning, står stemmerne lige, er formandens 

stemme afgørende. Om det på møderne besluttede føres en protokol”. 
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VEDTÆGTER FOR COMBI-CAMP-CLUBBEN  

§ 1. Foreningens navn er COMBI-CAMP CLUBBEN, i daglig tale kaldet CCC. Foreningens formål er, 

at formidle selskabeligt samvær og fælles ture for Combi-Camp ejere, familie, samt andre 

teltvogne. 

 

§ 2. Som medlem kan optages Combi-Camp ejere, familie, samt andre teltvogne. 
Ejeren af Combi-Camp / anden teltvogn skal være medlem i mindst 5 år før de kan fortsætte deres 

medlemskab med en campingvogn, er dette ikke opfyldt, bliver man udmeldt, og kan ikke 

fortsætte i clubben. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.  

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren eller formanden. 

§ 2.1 Medlemskab: Indmeldelse samt betaling skal ske senest 10 hverdage før 

generalforsamlingen for at være stemmeberettiget, og opstillingsberettiget. 

 

§ 3. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes hvert 

år inden den 15. juni og indkaldes med 10 dages varsel, med følgende dagsorden: 

1: Valg af dirigent. 6. Indkomne forslag. 

2. Valg af 2 stemmetællere. 7. Valg af bestyrelse og suppleanter. 

3. Beretning. 8. Valg af revisor og suppleant. 

4. Regnskab og budget. 9. Eventuelt. 

5. Fastsættelse af kontingent. 
 

Afstemning sker ved håndsoprækning, beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, hver 
vogn har 1 stemme. Til beslutning om vedtægtsændring og om foreningens opløsning kræves 2/3 

majoritet af de fremmødte medlemmer. For at en generalforsamling lovligt kan træffe beslutning 

herom, skal sådanne forslag fremgå af en dagsorden, der tilstilles medlemmerne samtidig med 

generalforsamlingens indkaldelse, med 10 dages varsel.  

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel og skal indkaldes, når mindst 

2 bestyrelsesmedlemmer eller 1/5 af foreningens medlemmer overfor bestyrelsens formand, 

fremsætter krav herom. Dagsorden skal fremsendes samtidig med indkaldelse.  
 

§ 4. Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, som vælges af 

generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at 2 er på valg i lige årstal og 

3 i ulige årstal, genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen 

konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen og vælger formand, næstformand, 

sekretær, kasserer og bestyrelsesmedlem. Formanden skal være indehaver af en Combi-Camp 

vogn, afstemning sker ved håndsoprækning, står stemmerne lige, er formandens stemme 

afgørende. Om det på møderne besluttede føres en protokol.  

 

§ 4.1 Eksklusion  
A. Hvis et medlem handler i strid med klubbens vedtægter eller udviser utilbørlig adfærd til skade 

for klubbens omdømme internt eller eksternt, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende med 

øjeblikkelig virkning. ( ved almindeligt stemmeflertal )  

B. Enhver eksklusion kan efter begæring fra den ekskluderede til bestyrelsen behandles på den 

førstkommende ordinære generalforsamling hvortil det ekskluderede medlem har adgang, så længe 

sagen behandles.  

C. Genindmeldelse efter en eksklusion kan kun ske med en ordinær generalforsamlings 

godkendelse.  

 
§5. Foreningens regnskabsår er fra 1/1 – 31/12. regnskabet udarbejdes af kassereren inden 

udgangen af april til forelæggelse og godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde og på 

generalforsamlingen. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.  

 

§ 6. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder tiloversblevne midler, efter at al gæld er betalt, 

velgørende formål.  

 



Opstartsstævnet / jubilæet 
(af Anette og Ulrich Stenberg) 

Ang. vores kommende jubilæum, så håber vi på stor tilslutning og at vejrguderne 

ligeledes er med os, også i år, det er jo jubilæumsår for CCC. Som har eksisteret i 

40 år. Det har vekslet op og ned med medlemstallet, men alt i alt været en club 

for alle som synes om campinglivet og fælles samvær. For vi jo har valgt teltvogn 

til camping, og er ikke så "sarte", men vejret har alligevel stadig en betydning 

ved fælles hygge efter aftensmaden. Ofte sider vi med tæpper omkring os og 

restvarme fra grillerne, samt rødvin/øl og snaks. det betyder bl.a. også at vi 

tilpasser udstyret med lidt til at holde varmen med i vognen inden sengetid, så 

alt ikke er koldt og klamt, desuden nyder vi det faste gulv som CC’en er udstyret 

med i soverummet. 

Et stævne er først og fremmest hygge og samvær samt udveksling af erfaringer 

ang. hvad forbedringer og ændringer man selv kan lave. Og derfor er det jo 

hyggeligt med gensyn med gamle venner samt nytilkomne i clubben. Det er aldrig 

kedeligt at være på stævne og "det kan være stærkt vanedannende" som en 

engang sagde. 

Så på gensyn til maj -- til nok et godt stævne. 

Nyt fra bestyrelsen 

Bestyrelsen har holdt bestyrelsesmøde på Stevns camping. Dels for at checke om 

pladsen kunne rumme os, når nu vi gerne vil holde opstartsstævnet m.v. der. 

Men lige så meget for at få snakket og diskuteret: 

 Den kommende generalforsamling. Hvor vi bl.a. skal snakke nyt navn, 

lukke/starte ny club. Som kan medfører diverse vedtægtsændringer. 

Valg af nye medlemmer 

Årets regnskab 

Medlems til- og afgang  

 Det årlige bankospil 

 Spisning og efterfølgende hygge  



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  
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