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                          Nyhedsmail nr. 1 - 2018 

 

 

 

En ny spændende sæson i Combi-Camp Clubben er på trapperne. I år fejrer Combi-Camp 
Clubben 45 års fødselsdag og det vil blive fejret på Hampen Sø Camping, hvor bestyrelsen igen 
vil stå for fællesspisningen efter generalforsamlingen.  
 
Bestyrelsen har igen i år arbejdet hårdt på at finde nogle gode stævnepladser. Vi har fundet 3 
rigtig dejlige campingpladser placeret med 1 i Jylland og 2 på Sjælland.  

       

Velkommen til årets første nyhedsmail hvor der er fokus på: 

Stævne pladser 2018. 
Generalforsamlingen. 
Kontingent. 
Bingo - præmier. 
Medlemmer. 

 
   

Stævnepladser i 2018 er. 

Opstartsstævne og generalforsamling.  
Hampen Sø Camping - Midt Jylland 
10 – 13 maj    
Sidste tilmelding til stævnet og til fællesspisning  
er 26. april. 

Husk tilmelding til fællesspisning  

 

Midterstævne. Sorø Sø Camping -  Midt Sjælland 
8 – 10 juni   
Sidste tilmelding til stævnet er 26. maj. 

Afriggerstævne. Byaasgaard Camping 24 - 26 – Nordsjælland. 
Sidste tilmelding til stævnet er 10 august 

Alle stævner er nu åbne for tilmelding 
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Generalforsamling.  

Generalforsamlingen 2018 afholdes fredag den  
11. maj kl. 14.00, Hampen Sø Camping. 

Medlemmer der ønsker emner behandlet på 
generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingen 
 ( 26. april red.) 

Indkaldelsen kommer i næste nyhedsmail. 

 

 

Kontingent 

Jørn (kasseren), vil inden den 1. marts fremsende 
årets kontingent som er på 250 kr. pr. vogn.  

Fremsendelsen sker til den mail som der er opgivet til  
clubben. 

Betalingen sker ved overførsel til clubbens konto.  
Husk at sætte dit medlems nr. på overførslen. 

Kontingentet, skal være betalt senest 1. april. 

 

 

Bingo præmier. 

Som altid, så er der bingo efter generalforsamlingen. Det 
er et stort arbejde for dem som har påtaget sig arbejdet. 
Har du mulighed for at få fat i nogle præmier til vores 
bingo, så må du meget gerne kontakte Marianne.  

 

 

 

Medlemmer: 

Vi kan nu sige velkommen til årets første nye medlem: 

542 – Jane og Thomas Stokkebye, 4160 Herlufmagle. 


