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                          Nyhedsmail nr. 1 - 2019 

 

 

Efter en dejlig sæson 45 med mange deltagere på de 3 stævner, har bestyrelsen lagt sig i selerne, 
for at gøre sæson 46 mindst lige så god. Der er fundet 3 spændende steder på Sjælland, Fyn og 
Jylland. Bestyrelsen har prøvet, at lave lidt nytænkning, hvilket gælder både til stævner og ikke 
mindst på vores hjemmeside, som i løbet af året vil blive opdateret. 

Bestyrelsen ser frem til en ny spændende sæson 46 i Combi-Camp Clubben.   

 

Velkommen til årets første nyhedsmail hvor der er fokus på: 

Bestyrelsesmøde. 
Ny kasserer. 
Stævne pladser 2019. 
Generalforsamlingen. 
Kontingent. 
Bingo - præmier. 
Nøgler til Combi-Campe. 
Medlemmer. 

 

Bestyrelsesmøde. 

Efter det årlige store bestyrelses møde, der i år blev holdt hos Marianne er den store planlægning 
omkring bespisning, bingopræmier og ikke mindst generalforsamlingen er ved at tage form.         
Vi arbejder på at der sker lidt ændringer bl.a. på maden, som er sat op med 25 kr. efter at den har 
været det samme i de sidste 5 år. 

 

Ny kasser. 

 
 
Bent Dalsgaard er efter bestyrelsesmødet hos Marianne indtrådt som 
kasser. 
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Stævnepladser i 2019 er. 

 
Opstartsstævne og generalforsamling.  
Kalundborg Camping 
30.maj - 2. juni  

 
Sidste tilmelding til stævnet og til fællesspisning  
er 17. maj. 

Husk tilmelding til fællesspisning.  
 
NY pris: 175 kr. for voksne, 13 – 18 år 90 kr.  
Under 13 gratis. 

 

Menuen i år bliver helstegt pattegris  
samt tilbehør                 
 

 

 

 

 

 

Midterstævne. Faaborg Camping den 21.6 – 23.6 

Sidste tilmelding til stævnet er 7. juni. 
 
 
 

NB: Faaborg Camping arrangerer Sankt Hans Aften, hvis nogen vil deltage skal man selv sørge 
for tilmelding. Se mere på deres hjemmeside eller Facebook  

 

              

Afriggerstævne. Holmens 
Camping 30.8 – 1.9. 
Sidste tilmelding til stævnet er  
17 august. 

 

Alle stævner er nu åbne for tilmelding. 
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Generalforsamling.  

Generalforsamlingen 2019 afholdes fredag den  
31. maj kl. 14.00, Kalundborg Camping. 

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

Indkaldelsen kommer i næste nyhedsmail. 

 

 

 

Kontingent 

Bent (kasseren), har fremsendt opkrævning for 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.  
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Nøgler til Combi-Camp. 

 

Formanden har været så heldig at få fat i nogle nøgler der passer til de 
nyere vogne. Kunne du bruge en ekstra, så send formanden en mail  -
formand@cc-club.dk 

 

 

 

 

 

 

Medlemmer: 

Vi kan nu sige velkommen til årets første nye 
medlem:  

546 – Helle Sværke, 8210 Århus V. 


