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                          Nyhedsmail nr. 1 - 2020 

 

 

 

Et meget langt efterår med masser af regn og ikke lige noget der ligner en vinter, ingen sne og 

rigtig hård frost. Kan alt dette vand nå at komme væk til man skal ud i den fri natur. 

Mine små påskeliljer står flot i min have og er lige ved at springe ud halvanden måned før det er 

påske, det er godt en måned før tid. Hvis sommeren bliver lige så varm som den har været våd, så 

bliver det en meget varm sommer.  

Velkommen til årets første nyhedsmail hvor der er fokus på: 

Bestyrelsesmøde. 

Datoer for stævner i 2020 + 2021. 

Generalforsamlingen. 

Kontingent. 

Bingo - præmier. 

Nye medlemmer. 

Nyt køkken. 

 

Bestyrelsesmøde. 

 

 

Bestyrelsen har været samlet hos Marianne, 

hvor der blev samlet op på 2019 og 2020 blev 

planlagt, bl.a. kommende stævner. 

Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen. En 

gennemgang af hjemmesiden og med 

oplysning om kommende forbedringer der 

skal arbejdes på. Et rigtigt godt møde hvor 

bestyrelsen sluttede med en aftale om at 

2020 skal blive et rigtigt godt Combi-Camp år.        
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Dato for stævner i 2020 + 2021. 

 

På bestyrelsesmødet er der nu blevet planlagt følgende stævnedage: 

Opstart stævne:  21 – 24 maj - Ringkøbing Camping 

Midter stævne :     5 -   7 Juni  - Øst for Storebælt (Mangler svar fra campingpladsen)   

Afrigger stævne:  21 – 23 august - Øst for Storebælt (Mangler svar fra campingpladsen)   

 

2021 

Opstart stævne    13 – 16 maj - Øst for Storebælt (oplyses på generalforsamlingen)    

 

 

Generalforsamling.  

Generalforsamlingen 2020 afholdes fredag den  

22. maj kl. 14.00, Ringkøbing Camping. 

Medlemmer der ønsker emner behandlet på 

generalforsamlingen, skal være formanden i 

hænde senest 14 dage før generalforsamlingen 

 ( 8. maj red.) 

Indkaldelsen kommer i næste nyhedsmail. 

 

 

 

 

Kontingent 

Bent (kasseren), vil fremsende opkrævning for årets  

kontingent som er på 250 kr. pr. vogn.  

Betalingen sker ved overførsel til clubbens konto.            

Husk at sætte dit medlems nr. på overførslen.                        

Kontingentet skal være betalt senest 1. april. 
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Bingo præmier. 

Som altid, så er der bingo efter generalforsamlingen.  

Det er et stort arbejde for dem som har påtaget sig 

arbejdet. Har du mulighed for at få fat i nogle præmier til 

vores bingo, så må du meget gerne kontakte Marianne.  

 

 

 

 

 

Medlemmer: 

Vi kan nu sige velkommen til årets første nye medlemmer:      

562 – Tove & Kurt Nielsen, 5550 Langeskov 

563 – Jannie & Jan Lemming, 4100 Ringsted 

 

 

 

Nyt køkken. 

I 2020 modellen Combi-Camp Country Exclusive, er der flyttet rundt i på elementerne som der ses 

her på billedet. Der også kommet runde hjørner på. 

  

 


