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                          Nyhedsmail nr. 1 - 2014 

 

 

 

Klubbladet er for 2014 blevet lavt om til nyhedsmail, dette er valgt for dels at kunne lave flere 
opdaterede informationer til alle jer medlemmer og for hurtigere at kunne fremsende dem, via 
klubbens mail system.   

 

Emner i nyhedsmailen: 

Årets stævnepladser. 
Tilmelding til stævner. 
Generalforsamling. 
Årets Bingo. 
Kontingent for 2014. 
Hjemmeside 

 

Årets stævnepladser er nu på plads:  

Årets første stævne er i Kerteminde 29- maj til 1- juni, her holdes også årets generalforsamling og 
bingo. Campingpladsen lagde areal til sidste årets Midterstævne. Pladsen er central for næsten 
alle. 
Stævneansvarlig: Ib Larsen 

Midterstævnet holdes på Boeslunde Camping 20 – 22 juni. Klubben har for nogle år tilbage besøgt 
denne dejlige campingplads, sidst var til et forårsstævne, som lå tidligt på året. Flere tog samlet til 
Bonbon land, som kun ligger få km fra stedet.  
Sidste år havde Camping ejerene 25 år jubilæum. 
Stævneansvarlig: Tim Oddershede 

Årets sidste stævne er på Lolland, skønne Kragenæs Camping 22 – 24 august. Campingpladsen 
har en dejlig udsigt over Smålandshavet.  
Stævneansvarlig: Preben Skov  

Du kan se mere om stævnerne på klubbens hjemmeside under kalenderen, her er der link direkte 
til den enkelte campingplads hjemmeside. 
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Tilmelding til stævner: 

Tilmelding til stævnerne skal fremover ske via klubbens hjemmeside. I næste nyhedsmail, vil det 
være en detaljeret beskrivelse om hvordan I kan tilmelde jer. 

 
Generalforsamlingen: 

Generalforsamlingen holdes igen i år på årets første stævne. Generalforsamlingen vil blive afholdt 
den 30. maj kl. 14.00. Indkaldelse med dagsorden m.v. vil komme senere 

 

Bingo: 

Årets bingo, skal også afholdes med tilhørende gevinster. Gevinster kommer ikke af sig selv, så 
derfor vil det være en stor hjælp, hvis I kan være med til at indsamle gevinster, fra forhandler eller 
evt. fra det firma i arbejder i. Har I lyst til at hjælpe, så vi kan få lige så fine gevinster i 2014 som 
de tidligere år, så vil Preben Skov gerne lige høre fra jer. 

 

Kontingent for 2014: 

Foreningens kasserer vil inden for meget kort tid, fremsende dette åres kontingent,  200 kr. pr. 
medlem/familie der skal betales. Hold øje med din mail og få betalt kontingentet med det samme, 
det sparre Jørn for en masse arbejde. 

 

Hjemmeside: 

Der er blevet arbejdet meget hårdt for at få den nye hjemmeside op og kører. Esben som er 
webmaster, har kæmpet med alle mulige opsætninger, men nu er den ved at være der. En 
hjemmeside er aldrig færdig, den skal hele tiden udvikle sig, har du ønsker til hjemmesiden eller 
problemer med den, så skriv eller ring til Esben  

Det nye bliver at vi skal tilmelde os til stævner via hjemmesiden. Det er testet og skulle virke. Mere 
om dette i næste nyhedsbrev.      

 


