
     

    Nyhedsmail nr. 3 - 2019

Nu er det blevet november og sæsonen går på held. Et nyt år 2020 toner lige så stille frem i 
horisonten.  

2019 var året hvor der kom rigtig mange nye medlemmer til clubben, igen et stor velkommen til jer 
alle sammen. 2019 var også året hvor der blev lanceret merchandise med club logo. Alle tingene 
kan ses på hjemmesiden under CCC shoppen.

Velkommen til årets tredje nyhedsmail hvor der er fokus på:

Stævnerne 2019
Opstartsstævne 2020
Generalforsamling
Clubbens Historie 
Bestyrelsesmøde i 2020
Velkommen til Clubben
Tak for 2019

Stævnerne 2019:
I år har clubben været på besøg i 3 forskellige dele af landet, med start på Kalundborg Camping 
Plads, hvor vi fik et stort partytelt til rådighed som vi kunne hygge os i , under hele stævnet. 

Til midter stævnet var besøget lagt hos Fåborg Camping. En dejlig naturplads, med udsigt til 
hestefold. Igen blev vi modtaget med åbenhed og hjælp til dem der ønskede det.  

Holmens Camping tog igen imod Clubben, et dejligt sted hvor naturen kommer os campister i 
møde. Der er altid hyggeligt hvor værtsparret gør alt for at vi kan få et godt og hyggeligt stævne.  
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Vi siger stor tak til pladserne som har været rigtig søde værter for Clubben.  

Opstartsstævne 2020:
Næste års opstarts og generalforsamling er på plads. 
Datoen er 21- 24 maj.
Sted: Ringkøbing Camping  Plads  
www.ringkobingcamping.dk

Generalforsamling:
Generalforsamlingen afholdes fredag den 22. maj kl. 14.00 på
Ringkøbing Camping Plads

Clubbens Historie: 
Redaktionen har fået oplyst at Sonja, i løbet af sommeren har fået lavet 
yderligere 4 års historie, som er klar til at blive lagt på Clubben hjemmeside. 

I kan godt glæde jer! 

Bestyrelsesmøde i 2020:
Bestyrelsen skal i starten af 2020 holde et planlægningsmøde om blandt andet stævnepladser. 
Bestyrelsen efterlyser derfor 2 pladser på Sjælland til midter stævne samt afrigger stævne i 2020 
samt I 2021 søges en plads til opstart & generalforsamling på Sjælland.  

Kravet er til opstartsstævnet i 2021, at vi skal kunne have et stort telt / opholdsrum til 
generalforsamlingen og efterfølgende spisning 

549  -  Helge Steen Kristensen, Horsens
550  -  Mette Christensen & Daniel Pedersen, Kellerup
551  -  Athina Bruun & Casper Petersen, Kalundborg
552  -  Louise Garn Pedersen, Kalundborg
553  -  Thomas Kjærgaard, Ringsted
554  -  Anne Nissen & Kaare Christensen, Hvidovre
555  -  Hanne & Flemming Jensen, Holmegaard
556  -  Linda & Claus Bachmann, Kirke Såby

Combi-Camp Clubben, foreningen for Combi-Camp og andre teltvogne Side 2



557  -  Gitte og Dennis Johansen, Bogø By
558  -  Lotte & Bent Wiborg, Højbjerg
559  -  Henrik Dybdal Jensen, Galten
560  -  Trine Poulsen & Mikkel Thomsen, Svebølle
561  -  Thea Larsen, Stenstrup

Bestyrelsen vil glæde sig til, at hilse på alle de nye medlemmer der ikke nåede at være med på 
stævnerne i år.

Tak for 2019 

Bestyrelsen vil sige alle vores medlemmer et stort tak for jeres deltagelse i sommerens 3 stævner.
Det er mange år siden at deltagelsen har været på så højt et niveau.

Vi glæder os rigtigt meget til i februar at præsentere de nye stævnepladser for det kommende år.

Bestyrelsen og redaktøren vil også sige alle vores læsere på hjemmesiden og Facebook en stor 
tak for 2019. Vi håber, at alle vil være mindst lige så aktive i 2020 med at skrive på hjemmesiden 
samt Facebook.

I ønskes alle en rigtig god jul og et godt nytår.

Bestyrelsen

            

Combi-Camp Clubben, foreningen for Combi-Camp og andre teltvogne Side 3


