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                          Nyhedsmail nr. 1 - 2016 
 
 
 
 
Sidder og skrive dette års første nyhedsmail. Der er en dejlig varme fra brændeovnen og udenfor 
skinner solen og det er koldt -1 grad og så har de lovet masser af sne. Så er det dejligt at skulle 
tænke frem mod sommeren, i samme tanke tænker man på sidste års turer med Combi-Camp 
Clubben. Det er lige som juleaften, kan næsten ikke vente til at skulle pakke Combi-Campen ud, 
sætte den på krogen og så ud på tur.    
Velkommen til årets første nyhedsmail hvor der er fokus på: 
Bestyrelsesmøde 
Hjemmeside 
Stævner 2016 
Stævne tilmelding 
Generalforsamlingen. 
Regnskab 2015. 
Medlemmer 
 
Bestyrelsesmøde. 
Fastelavns søndag blev afholdt bestyrelsesmøde hos Tim, hvor bl.a. generalforsamlingen og 
stævnepladser blev besluttet. Læs mere under de enkelte punkter.  
 
Hjemmesiden. 
Webmasteren (Tim red.) meddelte, at der nu er sat folk på til at lave en ny hjemmeside. Den bliver 
mere dynamisk og lettere at arbejde med. Den nuværende udgave, er en noget ældre udgave 
hvor nye smarte tekniske muligheder ikke kan lade sig gøre. 
Dette vil også betyde et nyt layout på forsiden. Medlemssiden er næsten det samme, men der 
skulle være lidt flere oplysninger i de lukkede medlems forum.    
Der er pt. ingen dato for hvornår den nye side er på plads.  
Der vil komme nyhedsmail når side er frigivet. 
 



  

Combi-Camp Clubben, foreningen for Combi-Camp og andre teltvogne Side 2  

 
   
Årets stævnepladser er. 
Opstartsstævne og generalforsamling. Vestbirk Camping  
5 – 8 maj www.vestbirk.dk-camp.dk 
Sidste tilmelding til stævnet og til fællesspisning  
er 21. april 
 

Midterstævne. Bisserup Camping  11 – 12 juni  www.bisserupcamping.dk 
Sidste tilmelding til stævnet er 28 maj. 
Afriggerstævne. Holdbæk Fjord Camping  27 – 28 august  www.holbaekfjord.dk 
Sidste tilmelding til stævnet er 12. august 
Alle stævner er nu åbne for tilmelding 
 
Generalforsamling.  

Generalforsamlingen 2016 afholdes fredag den 6. maj  
kl. 14.00, Vestbirk Camping. 
Medlemmer der ønsker emner behandlet på 
generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 
14 dage før generalforsamlingen (21.04.2016 red.) 
Dagsorden følger i næste nyhedsmail. 
 

 
Regnskab 2015 
Jørn (kasseren), fremlagde regnskabet for 2015, der ikke 
endnu var blevet revideret. Det ser meget fornuftigt ud.  
 
 
 
Medlemmer: 
I januar måned gik John Poulsen, medlem 509 bort. Bestyrelsens tanker går til familie og venner. 
Ære være John’s minde  
 


