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                          Nyhedsmail nr. 2 - 2020 

 

 

Solen er kommet frem og på en rigtig god dag kan man godt sidde i læ og nyde det, ikke for tæt 

på andre, bare alene. Covid-19 har ramt os alle på den ene eller anden måde. Dagene er lavet 

om, nogen er sendt hjem fra arbejde, andre skal arbejde hjemmefra, alt er anderledes. 

Det kan desværre have en indflydelse på Combi-Camp Clubbens sæson. Hvis reglerne om at man 

max må være 10 samlet og man skal holde en afstand på minimum 2 meter til andre, så kan det 

blive meget svært at gennemfør et stævne. 

Bestyrelsen har da også besluttet at følge de retningslinjer der er, ikke mindst at vi tænker på 

vores medlemmer og dem som skal deltage på et af Clubbens stævner. 

Bestyrelsen opfordrer jer derfor til at melde jer til stævnerne. Til generalforsamlingen må I meget 

gerne vente med at betale for maden indtil, at der kommer noget endeligt om stævnet 

gennemføres. Det vil spare Bent for en masse arbejde med at tilbageføre penge for maden. 

I slut april, tager bestyrelsen beslutning om opstartsstævnet med generalforsamlingen bliver aflyst.      

 

 

 

Velkommen til årets anden nyhedsmail hvor der er fokus på: 

Opstartsstævnet 

Generalforsamling 

Forslag til generalforsamlingen 

Bingo 

Fællesspisning 

Stævner 2020 

Velkommen til Clubben 

Club merchandise 
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Standerhejsning. 

 

Der er standerhejsning torsdag den 21. maj kl. 14.00 

 

 

 

Generalforsamling: 

 

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 22. 

maj 2019 kl. 14.00 i de anviste lokaler på Ringkøbing 

Camping. 

 

 

 

Dagsorden for generalforsamlingen:  

1. Valg af dirigent.   

2. Valg af 2 stemmetællere 

3. Valg af referent  

4. Formandens beretning  

5. Regnskab   

6. Fastsættelse af kontingent      

7. Indkomne forslag 

8. Valg af bestyrelse og suppleanter: 

På valg er: 

                  Tim Oddershede - genopstiller                                      

                  Bent Dalsgaard  (Kasserer) - genopstiller                                 

Valg af suppleanter: 

                  Athina Bruun - genopstiller   

                   

Valg af revisor / Revisorsuppleant:  

                 Johnny Larsen    (revisor)  

                 Gunner Iversen   (revisorsuppleant)   

 

9. Eventuelt 
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Forslag til generalforsamlingen:  

Ønske om behandling af forslag på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden på mail 

formand@cc-club.dk  senest 14 dage før generalforsamlingsdagen. ( 7. maj 2020) 

 

For at kunne deltage på klubbens stævner og i generalforsamlingen, skal kontingentet til 

klubben være betalt senest 10. dage før afholdelsen af årets generalforsamling. 

Kaffe og kage 

 

 

 

Efter generalforsamlingen vil clubben byde på kage. 

 

Medbring selv kaffe eller The til kagen.  

 

 

 

 

Bingo: 

Årets bingo holdes som altid efter kaffen og ingen ved hvad Marianne og Kirsten 

kan finde på at købe til som præmier. 

 

 

Fællesspisning 

 

Bestyrelsen vil sørge for, at der vil være en dejlig anretning til 

fællesspisningen efter generalforsamling og bingo. 

Buffer fra Kokken & Jomfruen   

 

Prisen er 175 kr. pr voksen incl. vin/øl. Børn 13 år - 17 år 90 kr.  

Børn under 13 gratis.  

 

 

Betalingen snarest efter bestyrelse har meldt ud om stævnet bliver til noget iht. Corona  

Betaling sker til klubbens konto nr. 1551 7213166  Husk at sætte dit medlems nr. / navn på 

som indbetaler.   

Der betales ikke penge retur ved eventuelt afbud efter sidste tilmeldingsfrist. 

mailto:formand@cc-club.dk
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Stævner 2020: 

 

 

Der er til alle 3 stævner i år forhandlet en særpris for 

for medlemmer i clubben, se priserne på tilmelding 

 

 

                                                                                                                                      

Opstarts stævne med generalforsamling. 

Ringkøbing Camping ligger i en nedlagt 

æbleplantage med masser af natur og plads til 

alle. Der er lavet en stor plads hvor hunde kan 

bolde sig. https://www.ringkobingcamping.dk/ 

21 – 24 maj  

 

                                                                                Dato for sidste tilmelding er 7. maj 

 

 

Årets midter stævne er lagt sammen med 

grundlovsdag, Stævnet er lagt i dejligt naturområde 

næste så langt som muligt vest på Sjælland.  

www.sanddobberne-camping.dk 

5 – 7  juni.  

 

Dato for sidste tilmelding er 22. maj 

 

 

 

Årets sidste stævne er lagt i det naturskønne område ved 

Skælskør 

Skælskør Nor Camping https://www.campnor.dk 

21 – 23 august 

Dato for sidste tilmelding er 7. august 

 

 

https://www.ringkobingcamping.dk/
http://www.sanddobberne-camping.dk/
https://www.campnor.dk/
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Club merchandise: 

Sidste år kom Clubben med merchandise for første gang i rigtigt mange år. Der blev købt ind så 

der kunne leveres på stævnet, men efterspørgslen var større end forventet. 

Bestyrelsen har nu indkøbt, så der kan leveres med det samme.  

 

      
                     Kurv                                       Net                            Strandtaske                       Cap               

 

Velkommen til: 

564 - Geir Anders Thuve, Bergen, Norge 

565 - Trine & Bo Reidel Andersen, Kalvehave  

 

 

I ønskes alle en rigtig god sommer.    


