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                                                       Nyhedsmail nr. 5 - 2016 
 
 
 
Dette års sidste bestyrelsesmøde har været afholdt, så er det lige som om, at tiden vender. Tiden 
til at overdækket skal af Combi-Campen og den skal luftes på ny. Det får mig til at tænke på et klip 
fra en nyhedsudsendelse jeg så for nylig, hvordan køer hopper og danser den første dag de bliver 
lukket ud på den grønne eng og skal have græs i stedet for hø. Jeg tænker det på samme, når jeg 
går forbi min Combi-Camp der står i sit læskur med dækken over sig. Gad vide hvordan den vil te 
sig når den kunne dufte frisk græs på en campingplads.      
Velkommen til årets 5. og årets sidste nyhedsmail hvor der er fokus på: 
Bestyrelsesmødet 
Stævner i 2017 
Ny Combi-Camp  
Hjemmeside / Facebook 
Camping messe  
Året der gik 
Julehilsen 
Bestyrelsesmøde. 
Årets sidste bestyrelsesmøde blev holdt hos Ib, hvor året 2016 blev gennemgået ifht. 
Campingpladser og tilmeldte vogne. Der har været rigtig mange deltagende vogne på alle 3 
stævner, med over 10 hver gang, rigtigt flot. 
Jørn fremviste clubbens pengekasse og den var tung. Jørn havde et oplæg til regnskabet og til det 
vil man sige ”det er tilfredsstillende”. Dette skyldes til dels, at der i sensommeren er kommet 
mange nye medlemmer, som der ikke var regnet med da der sidste år blev lagt budget for 2016. .  
Der blev også lagt en plan for stævnerne og aktuelle campingpladser. Stederne vil blive meldt ud 
når der er lavet aftale med de enkelte campingpladser. Tidspunker kan ses i afsnittet herunder. 
Nyhedsmail – hjemmeside – Facebook var også oppe at vende.  
Det kan ses, at det største medie til at fortælle / informere om Combi-Camp Clubben og dennes 
aktiviteter er via Facebook og hjemmesiden. 
Det blev derfor besluttet at prøve at minimere udgivelserne af nyhedsmailen til at være 3 gange 
årligt. Nyhedsmailen skal så bruges til at samle op på alle informationer der løbende udsendes på 
hjemmesiden og Facebook.  
Bestyrelsesmødet sluttede med at Ib gav et stykke ” hjem bragt” smørrebrød 
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Stævner i 2017. 
Så er der sat dato på stævnerne for 2017  
 
Opstartsstævne med generalforsamling  25 – 28 maj.  
Midterstævne afholdes i weekenden  17 – 18 juni.     
Afriggerstævne afholdes i weekenden  25. – 26 august …... Afholdes vest for Storebælt  
Ny Combi-Camp.  
Her er den ene af de nye Combi-Camp 2017 

 
 
Hjemmeside / Facebook.  
Hjemmesiden og Facebook har nu taget sin form. Der er nu begyndt at være et let antal stigende 
læser og følgere på Facebook. Lige nu er der 466 der følger clubben, hvilket er en stigning på ca. 
100 siden sommerferien. 
 
Camping messe. 
Året 2016 i Combi-Camp Clubben vil blive husket på flere ting. Det er rigtig mange år siden at der 
har deltaget så mange vogne ved alle 3 stævner. Alle 3 stævner havde høj sol, masser af varme 
og højt humør.  Clubben har fået ny hjemmeside og Facebook er blevet opdateret.  
 
Året der gik i tekst og billeder 
Året 2016 i Combi-Camp Clubben vil blive husket på flere ting. Det er rigtig mange år siden at der 
har deltaget så mange vogne i alle 3 stævner. Alle 3 stævner havde høj sol, masser af varme og 
højt humør.  Clubben har fået ny hjemmeside og Facebook er blevet opdateret.  
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Julehilsen. 
Bestyrelsen vil sige mange tak for deltagelsen i alle 3 stævner i året der er ved at rinde ud. 
 
Til clubbens faste læsere og følger på Facebook, siger vi mange tak for alle jeres indlæg og 
kommentar.  
Er der en derude, der har en Combi-Camp eller teltvogn, der kunne tænke sig at komme med på 
vores stævner i 2017, er du/I velkommen. Indmeldelse sker på hjemmesiden. 
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god jul og et godt nytår 
Vi ses i 2017  

 

 


