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                          Nyhedsmail nr. 3 - 2014 

 

 

 

Nu er varmen her, den har da været 20 grader og med sol, hvem har ikke fået lidt farve i ansigtet 
eller kan mærke pollen i næsen eller øjnene. Så er det tid til at finde Combi-Campen frem. 

 

Velkommen til Nyhedsmail nr. 3, hvor fokus er på: 

Opstartsstævnet. 
Generalforsamlingen. 
Bingo. 
Fællesspisning. 
Midterstævnet. 
Stævntetilmelding. 

Opstartsstævnet holdes på Kertemindecamping www.kertemindecamping.dk 
Tilmelding er åben fra den 1. april til den 14. maj  
Stævneansvarlig er Ib Larsen   

    

 

Der er standerhejsning torsdag den 29 kl. 14.00 
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Generalforsamlingen 2014 afholdes fredag den 30. ma j kl. 14.00 

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 
    Der er indkommet forslag, se længere nede på siden.  
8. Valg af bestyrelse og suppleanter : 
På valg er: 
                  Ib Larsen  ( genopstiller ) 
                  Esben Lindstrøm ( genopstiller ) 
 
Valg af suppleanter: 
                  Vagn Ove Mortensen ( genopstiller ikke ) 
                  Ny      

Valg af revisor: 
                   Lise Lünell ( genopstiller) 
9. Eventuelt  
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Indkommende forslag til generalforsamlingen: 

Bestyrelsen indstiller følgende til generalforsamlingen fredag den 30. maj 2014 

Ændring af kontingent: 

Bestyrelsen foreslår forhøjelse af kontingentet fra 200 til 250 kr. pr. år, gældende fra 1.1.2015. 
    

Ændring af vedtægter: 

§ 2: Som medlem kan optages Combi-Camp ejere familier, samt andre teltvogne. 

Ejeren af Combi-Camp / andre teltvogne skal være medlem i mindst 5 år før de kan fortsætte deres 

medlemskab i en campingvogn*, er dette ikke opfyldt, bliver man udmeldt, og kan ikke fortsætte i clubben. 

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Udmeldelse skal ske skriftligt ved henvendelse til kasseren 

eller formanden.      

Tillæg: Campingvogn / autocamper 

§ 2.1: Medlemskab: Indmeldelse samt betaling skal ske senest 10 hverdage før generalforsamlingen for at 

være stemmeberettiget og opstillingsberettiget. 

Tillæg: medlemskab er først gældende når kontingentindbetaling er foretaget 

( tillæg til §4 ( nyt )) 

Bestyrelsens daglige virke: 

Kasseren tager sig af alt økonomisk, og tegner clubben alene i forbindelse med den daglige drift. 

Formanden og næstformanden kan også tegne clubben alene i forbindelse med kasserens fravær.   

 

 

Som sædvane tro, er der efter generalforsamlingen kaffe og kage derefter Bingo. 

 

 

 



 

 

Combi-Camp Clubben, foreningen for Combi-Camp og andre teltvogne Side 4 

 

Fællesspisning fredag. 

Bestyrelsen vil igen sørge for, at der er mulighed for fællesspisning mod egenbetaling. Prisen er 
sat til 150 kr. pr voksen. Børn under 12 gratis. 
Betalingen skal ske senest den 14. maj klubbens kon to nr. 1551 7213166  Husk at sætte dit 
medlemsnr. på som indbetaler.  

 

Midterstævnet 

Midterstævnet holdes på Boeslunde Camping 20 – 22 juni  www.campinggaarden.dk-camp.dk 
Tilmelding er åben fra den 1 april til den 6 juni.  
Stævneansvarlig Tim Oddershede 

 

Stævnetilmelding: 

Stævnetilmelding sker via klubbens hjemmeside, hvor du logger dig ind på medlems side og under 
kalender og trykker på billede og udfylder formularen. Herefter trykker du på send.  

Har du ikke mulighed for at, tilmelde dig via hjemmesiden eller har du spørgsmål, skal du kontakte 
den stævneansvarlige.  
 

 

 

For at kunne deltage på klubbens stævner og deltage  i generalforsamlingen, skal 
kontingentet til klubben være betalt senest 14. dag e før afholdelsen af årets 
generalforsamling .  


