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                          Nyhedsmail nr. 2 - 2015 

 

 

 

 

Vintergækkerne er visnet væk, påskeliljerne står flot i haven, ømheden i kroppen efter den første 

gang havearbejde kan forsat mærkes. Græsset er slået for første gang og Combi-Campen er kørt 

frem og har været åbnet en enkelt gang. Den ”lugter” af stævner, sommer og minder fra sidste år.    

Velkommen til årets anden nyhedsmail hvor der er fokus på: 

Opstartsstævnet. 

Generalforsamlingen. 

Bingo. 

Fællesspisning. 

Midterstævnet. 

Stævne tilmelding. 

Regnskab 2014. 

Ny forhandler. 

Medlemmer. 

 

Opstartsstævnet holdes på Nysted Strand Camping  www.nystedcamping.dk 

Tilmelding er åben fra den 1. april til den 30. april 

Stævneansvarlig er Ib Larsen   

    

 

Der er standerhejsning torsdag den14 maj kl. 14.00 
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Generalforsamlingen 2015 afholdes fredag den 15. maj 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 : 

På valg er: 

                  Jørn Jørgensen (Kasser) (genopstiller )  

                  Tim Oddershede (genopstiller) 

                  Esben Lindstrøm (udmeldt ) Valg for 1 år 

 

Valg af suppleanter: 

                  Vagn Ove Mortensen                    

                  Ny               

Valg af revisor / Revisorsuppleant:  

                 Lise Lünell  (revisor)(genopstiller) 

                 Karen Iversen  (revisorsuppleant)( genopstiller)   

9. Eventuelt  
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Som sædvane tro, er der efter generalforsamlingen kaffe og kage 

derefter Bingo. 

 

 

 

 

 

Fællesspisning fredag. 

Bestyrelsen vil igen sørge for, at der er mulighed for fællesspisning mod egenbetaling. Prisen er 

sat til 150 kr. pr voksen incl. vin/øl. Børn under 12 gratis. 

Betalingen skal ske senest den 11. maj klubbens konto nr. 1551 7213166  Husk at sætte dit 

medlemsnr./navn på som indbetaler.  Der betales ikke penge retur ved eventuelt afbud 

 

Midterstævnet 

Midterstævnet holdes på Bogense Strand Camping  5 – 7 juni  www.bogensecamp.dk 

Tilmelding er åben fra den 1. april til den 21. maj. 

Stævneansvarlig Vagn Ove Mortensen 

 

Stævnetilmelding: 

Stævnetilmelding sker via klubbens hjemmeside, hvor du logger dig ind på medlems side og under 

kalender og trykker på billede og udfylder formularen. Herefter trykker du på send.  

Har du ikke mulighed for at, tilmelde dig via hjemmesiden eller har du spørgsmål, skal du kontakte 

den stævneansvarlige.  

 

 

 

For at kunne deltage på klubbens stævner og i 

generalforsamlingen, skal kontingentet til 

klubben være betalt senest 14. dage før 

afholdelsen af årets generalforsamling. 
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Regnskab 2014 

 

Kasser Jørn er ved at få det sidste på plads af regnskabet og revisor Lise skal revidere det. 

Regnskabet vil blive udsendt på mail senest 8 dage før generalforsamlingen. 

  

Ny forhandler. 

Der er kommet ny forhandler af Combi-Camp på Sjælland, som er Jyderup Camping Center 

 

 

 

Medlemmer 

Vi har fået 3 udmeldelser ifbm. opkrævning af kontingent: 

Linda og Bo Pretzmann 

Bente Lauridsen 

Henny Lausen 

  


