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                          Nyhedsmail nr. 4 - 2014 

 

 

 

Kalenderen skriver starten af juni og der er ca. 3 uger til skolesommerferien starter. 
Planlægningen for sommerferien er på det sidste og CC tjekkes endnu en gang. Nu er det snart 
sommerferie. 

Velkommen til Nyhedsmail nr.4, hvor fokus er på: 

Opstartsstævnet. 
Generalforsamlingen. 
Bingo. 
Fællesspisning. 
Midterstævnet. 
Stævnetilmelding. 
Nye medlemmer. 
Hjemmesiden. 

14 vogne til opstartsstævnet på Kerteminde Camping deltog. Vejeret deltog også med høj solskin, 
blæst og regn. Alle var i godt humør, hvad betyder så vejret, når man er sammen med Combi 
Camp venner og er på en dejlig campingplads.    

Campingpladsen og ikke mindst Camping mor – Gitte –  der var en god værtinde for vores 
opstartsstævne.    
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Generalforsamlingen blev afholdt med god ro og orden. Ib blev genvalgt sammen med Esben. 
Vagn Ove besluttede sig til igen på opfordring fra resten af forsamlingen at fortsætte som 
suppleant.   

Referat fra generalforsamlingen vil blive sat på den lukkede medlemsside under bestyrelsen, 
sammen med foreningens nye vedtægter. 

Kontingent og vedtægter blev vedtaget med 100% tilslutning fra de fremmødte medlemmer.      

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig: 

Formand: Ib Larsen 

Næstformand: Tim Oddershede 

Kasser: Jørn Jørgensen 

Bestyrelsesmedlem: Esben Lindstrøm (hjemmesideansvarlig - Admin) 

Bestyrelsesmedlem: Preben Skov 

Suppleant: Vagn Ove Mortensen 

   

 
Herefter var der  

 

Som sædvanen tro, var der flere enkelte medlemmer som gik hjem med flere præmier, end andre. 

Vi takker alle der har bidraget med præmier. 

Efter bingo, kaffe og kage, var der fælles spisning. Ib havde lavet en aftale med Kokken og 
Jomfruen som igen leverede dejlig mad.    
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Kommende stævner 

 

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 

 

Afriggerstævnet 

Afriggerstævnet er på Kragenæs Camping 22 – 24 august  www.marinalystcamp.dk 
Tilmelding er åben fra den 1 april til den 8 august ..   
Stævneansvarlig: Ib Larsen 

 

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.  
 

 

Nye medlemmer: 

Vi har her i foråret fået 11 nye medlemmer, som er: 
 
Jens Bladt 
Anette Gustafson 
Bente Lauridsen 
Marianne Ellehauge & Jan Pedersen 
Henry Laursen 
Henrik Hagen Hansen 
Lone & Günter Møller 
Charlotte Bjarnø 
Sonja & Hans Erik Czajkowski 
Astrid & John Poulsen 
Martin Toft 

Vi byder jer alle velkommen i Clubben og vi gælder os alle til at hilse på jer, på vores stævner.  
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Hjemmesiden: 

På generalforsamlingen kom det frem, at et medlem ønskede billeder af medlemmerne på 
medlemsprofilen. Der blev givet udtryk for at det var svært at huske navne eller genkende 
personer i Clubben. Det blev derfor besluttet at vi vil prøve løbende at få taget billeder af 
medlemmerne  -  frivilligt  -  og billedet bliver lagt på medlemsprofilen.  

Ønsker man ikke, at der bliver taget billede eller fortryder man billedet der er blevet lagt på 
medlemsprofilen, vil det blive fjernet snarest omgående. Hvis man har været på hjemmesiden kan 
man se at denne aktivitet er sat i gang.  
 

 


