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                          Nyhedsmail nr. 2 - 2019 

 

 

Sikke en påske til camping, 20 grader varmt og solfakta 30 til hovedet. Så er camping sæsonen i 
gang.  Jeg kørte min vogn frem, gjorde den klar til sæsonen. Så måske en tur om 1 – 2 uger, bare 
lige prøve den af.  Hvad sker der så?! Frost og sne i Maj måned. Ja for mange år siden prøvede 
clubben det på et opstartsstævne i Boeslunde Camping. Her haglede det også, med hagl på 
størrelse med Pinocchio kugler. Til opstartsstævnet må vi håbe, at det bliver som i påsken. 

 

Velkommen til årets anden nyhedsmail hvor der er fokus på: 

Opstartsstævnet 
Generalforsamling 
Forslag til generalforsamlingen 
Bingo 
Fællesspisning 
Stævner 2019 
Sct. Hans på Midt stævne 
Ændring i bestyrelsen 
Clubbens Historie  
Velkommen til Clubben 
Club merchandise 
 

Opstartsstævne: 

Kalundborg Camping lægger i år plads til årets opstarts stævne og generalforsamling der igen i år 
er i Kr. Himmelfartsferien 30. maj – 2. juni.. 
Sidste tilmelding til årets første stævne er den 18. maj, hvor også tilmelding og betaling til fælles 
mad skal være gjort.  

 

          
 
 
Der er standerhejsning torsdag den 30. maj kl. 14.00 
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Generalforsamling: 

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 31. 
maj 2019 kl. 14.00 i de anviste lokaler på Kalundborg 
Camping. 

 

 

 

 

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: 
                  Marianne Ellehauge (Næstformand) (genopstiller)                                      
                  Bent Dalsgaard  (Kasserer) (valg for 1 år) 
                                 

Valg af suppleanter: 
                  Bent  Dalsgaard        (opstiller til bestyrelsen)   
                  Steen Smith              (genopstiller ikke)                          

Valg af revisor / Revisorsuppleant:  
                 Johnny Larsen    (revisor)  
                 Gunner Iversen   (revisorsuppleant)   
 
9. Eventuelt 

10. Sonja & Hans-Erik vil fortælle lidt om Clubbens historie 

 

Forslag til generalforsamlingen:  

Ønske om behandling af forslag på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden på mail 
formand@cc-club.dk  senest 14 dage før generalforsamlingsdagen. ( 18. maj 2019) 
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For at kunne deltage på klubbens stævner og i generalforsamlingen, skal kontingentet til 
klubben være betalt senest 10. dage før afholdelsen af årets generalforsamling. 

Kaffe og kage 

 
 
 
Efter generalforsamlingen vil clubben byde på kaffe & kage. 

 

 
 

 
Bingo: 

 

Marianne og Kirsten har i år været ude og handle til det årlige 
bingo. Mændene blev slæbt rundt som pakæsler.  

 

 

 

Fællesspisning 

 

Bestyrelsen vil sørge for, at der vil være en dejlig anretning til 
fællesspisningen efter generalforsamling og bingo. 

I år er maden helstegt pattegris med tilbehør.   
 
Prisen er 175 kr. pr voksen incl. vin/øl. Børn 13 år - 17 år 90 kr.,  
Børn under 13 gratis.  

 
 
Betalingen skal ske senest den 18. maj klubbens konto nr. 1551 7213166  Husk at sætte dit 
medlems nr. / navn på som indbetaler.   

 
Der betales ikke penge retur ved eventuelt afbud efter sidste tilmeldingsfrist. 
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Stævner 2019: 

Midterstævne. Fåborg Strandcamping   
www.faaborgcamping.dk 
Stævneansvarlig: Marianne Ellehauge 
Sidste tilmelding til stævnet er 7. juni. 

Afriggerstævne. Holmens Camping   
30 august – 1. september   
www.holmenscamping.dk 
Stævneansvarlig: Preben Skov 
Sidste tilmelding til stævnet er 10. august 

Alle stævner er nu åbne for tilmelding 

NB: Der er til alle 3 stævner i år forhandlet en særpris for medlemmer i clubben, se priserne på 
tilmelding 

 

Sct. Hans på Midterstævne: 

Fåborg Strand Camping afholder Sct. Hans fest søndag 
den 23. juni og har de inviteret os med til denne fest. De levere mad 
og hygge mod betaling. Tilmelding skal ske direkte til campingpladsen, 
senest 9. juni,  

                                                                                                                                      

 

Link til aktiviteten:  
https://faaborgcamping.dk/kalender/skt-hans-aften-torsdag-den-23-juni-pa-faaborg-camping/ 

 

Ændring i Bestyrelsen: 

 

 

Bestyrelsen har desværre måtte sige farvel til Jørn, som har været  
clubbens kasser igennem flere år. Bent Dalsgaard har taget over.  
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Clubbens historie:  

 
Igennem de sidste 2 vintre, har Sonja læst rejsehistorier, 
beretninger, regnskaber og generalforsamlingsreferater 
igennem fra Clubbens opstart i 1972 med endelig stiftelse i 
1973. Dette er nu lagt ud på vores hjemmeside og der 
kommer mere til. 

Læs det, det er meget spændende. Det kan varmt 
anbefales. 

Sonja vil på generalforsamlingen fortælle mere om dette. 

 

Club merchandise: 

Det er mange år siden, at man kunne reklamere for Combi-Camp Clubben. De enkelte 
merchandise kan ses og bestilles på opstartsstævnet.  

Bestyrelsen, har nu fundet et trykkeri, der kan lave forskellige merchandise til clubben, dette vil 
blive fremvist på opstartsstævnet, hvor man også kan afgive sin bestilling. 

Der vil være Caps, flees trøje, krus, klistermærker til bil/vogn, skovkurve, strandtaske og 
indkøbsnet. 

Her ser I en prøve. 

             

 

Velkommen til: 

546 – Helle Sverke, Århus 
547 – Kirstine Terp Nygaard, Haderslev 
548 – Emil, Nanna & Mikkel Jensen, Valby 

Bestyrelsen vil igen glæde sig til at hilse på alle medlemmerne i Clubben på de kommende 
stævner. Der er allerede nu pænt tilmeldt til opstart og midterstævnet. 

 

I ønskes alle en rigtig god sommer.    


