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                          Nyhedsmail nr. 3 - 2018 

 

 

 

Der er nu lovet den første nattefrost, så må det være på tide, at få skrevet året sidste nyhedsmail, 
som nok ikke er en nyhedsmail, men mere er en opsamling på hvordan året gik.  
Året hvor Clubben blev 45 år.  

                                                                 

Velkommen til årets sidste nyhedsmail hvor der er fokus på: 

Opstartsstævnet / generalforsamling 
Midterstævne 
Afriggerstævne 
Stævnepladser i 2019. 
Bestyrelsesmødet.  
Billeder fra året 2018. 
Julehilsen. 

 

Opstartsstævne: 

Opstarts stævnet blev holdt på Hampen Sø Camping, Her var 15 vogne mødt frem i god tid, de 
sidst ankom torsdag formiddag, så alle kunne være klar til standerhejsningen kl. 14. 

I høj klar solskin, bød formanden velkommen til opstartsstævnet, generalforsamling og 45 års 
fødselsdag. Stævnet bar præg at rigtigt meget solskin, højt humør og langbord om aftene n.     
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Clubbens første medlem fra Norge var med til 
opstartsstævnet. 

               

 

 

 

 

 

Generalforsamling: 

Generalforsamlingen forløb uden de store ændringer. Hans-Erik trådte ind i bestyrelsen efter 
Karen, som fik en stor tak for sit arbejde i bestyrelsen.   

Steen og Bent blev valgt som suppleanter. 

Ved punktet eventuelt, fortalte Sonja om det arbejde hun er i gang med. Sonja læser op på 
Clubbens historie og vil lægge det på hjemmesiden. Der i blandt nogle meget spændende historier 
helt tilbage fra Clubben blev stiftet. Det lød meget spændende og der var en god spørgelyst til 
historien.   

 

Formanden bad herefter om at få ordet. Irene og Egon blev bedt om at træde op til bestyrelsen, 
hvorefter, formanden læste en historik om deres liv i Clubben, efter godt 35 år i Clubben blev de 
udnævnt til æresmedlemmer. Dette skete til stort bifald fra salen. 

 

 

Herefter var der så kaffe og kage med efterfølgende bingo.      
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Midterstævne: 

 
Stævnet blev holdt på Sorø Camping, med Marianne som stævneansvarlig. Det var Mariannes 
første stævne som stævneansvarlig, hvilket Marianne ville gøre mere ud af.  Marianne 
arrangerede fælles burgerspisning og en fælles sejltur på Sorø Sø. Turen på Sorø Sø var 
”heldigvis” i skygge, hvilket var en efterspørgsel på dette stævne. Solen stod på en blå himmel fra 
morgen til aften. Det var meget varmt.        

      

 

Afriggerstævne: 

Byaasgaard Camping ligger imellem Frederiksværk og Hundested.  
Den ser lille ud fra vejen, men det snyder, en stor og dejlig plads. Godt 10 vogne havde fundet 
vejen til Hundested. Her blev det desværre ikke til et langbord, for hver gang, at bordene var sat 
frem, så kom regnen. En frisk beslutning blev taget. Vi lånte det store køkken og fællesrum, hvor 
bordene blev sat til et langbord. Der skal være et langbord til stævnet, om det så skal være 
indendørs. 
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Stævner 2019: 

Bestyrelsen ønsker emner til stævner i 2019. 

Opstart og generalforsamlingen holdes Øst for Storebælt 

Midterstævne holdes vest for Storebælt 

Afriggerstævnet holdes vest for Storebælt 

 

Bestyrelsen vil meget gerne have emner fremsendt til Formanden senest 15. januar 2019 

 

Bestyreslsesmøde: 

Der afholdes det årlige store bestyrelsesmøde den 2. februar hos Marianne. Her vil sæsonen 2019 
blive planlagt. 

Ønsker man noget taget op på mødet, er man meget velkommen til at kontakte et 
bestyreslesmedlem  
 

Billeder fra året 2018 

Billeder fra året kan ses på hjemmesiden, der er ca. 200 stk. fra de 3 stævner 

 

Julehilsen: 

Bestyrelsen vil gerne sige mange tak for dette år. Der har været stor opbakning til det vi har lavet- 
Vi vil gerne sige tak til dem der følger vores club på hjemmesiden og på vores Facebook-side. 
Opbakningen på vores nye side med køb og salg er gået langt over forventning med 597 følgere 
på godt 7 måneder og 800 følgere på vores Facebook. 

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer med familie samt følgerne på Facebook en rigtig god jul og 
godt nyt nytår.  

         


