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                          Nyhedsmail nr. 4 - 2020 

 

 

 

2020 sikke et år. Et år som rigtig mange nok ville være foruden. En virus som i starten blev lavet 

som en joke med en Mexicansk øl, men som desværre giver langt større tømremænd end flere 

kasser af denne øl på en gang. 

Et år som også har haft stor betydning for Combi-Camp Clubbens normale hyggelige stævner 

med masser af samvær og hygge. De 2 første stævner blev aflyst på grund af, at vi ville være for 

mange sammen. Det betød at vi ”kun” kunne holde vores afrigger stævne, som til gengæld blev 

holdt efter alle myndighedernes forskrifter med afstand og håndsprit. 

Lad 2020 være året vi hurtigt vil glemme, men desværre også vil kunne blive husket. 

Vi ser frem til 2021, hvor verden vender sig mod det normale og vi har taget 2020 som advarsel og 

vi skal tænke os om hvordan vi skal behandler verden og hinanden.   

       

 

Velkommen til årets sidsten nyhedsmail hvor der er fokus på: 

Stævner 2020 

Opstartsstævnet 2021 

Bestyrelsesmøde 2021 

Stævnepladser 2021 

Ændring af tilmeldingsfrist 

Ny hjemmeside 

Clubben byder velkommen til. 

God jul 
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Når Combi-Camp Clubben er på besøg så skal flagene 

vises 

 

 

 

 

Stævner 2020:  

Årets eneste stævne blev afholdt på Skælskør Nor Camping hvor 15 vogne havde tilmeldt sig. Der 

var en god blanding imellem gamle medlemmer og så nye medlemmer, der havde meldt sig ind i 

løbet af året.  

    

       

Marianne byder her nogle af de nye medlemmer 

velkommen i Clubben, med en lille 

opmærksomhed.  

 

  

 

Ingen blev snydt for langbord, det blev lavet fredag og lørdag aften Enkelte medlemmer der ikke 

kunne afse en hel weekend kom forbi for at sige hej i løbet af lørdagen. Gensynsglæden var stor 

for alle. 

 

Sonja og Hans-Erik kunne 

desværre ikke deltage i 

stævnet da de havde 

guldbryllup på dagen, det er 

dog ikke et problem, man 

sender en hilsen fra 

langbordet til dem via 

mobilen.  
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Opstartsstævnet 2021: 

 

Opstartsstævnet vil for 2021 være på Falster, nærmere betegnet på Marielyst FamilieCamping. 

www.familycamp.dk 

Stævnedatoerne er 13-16 maj, hvor generalforsamlingen er fredag den 14 maj. Kl. 14.00 

Sæt nu et kryds i kalenderen.  

 

Bestyrelsesmøde 2021: 

Bestyrelsen afholder det årlige store bestyrelsesmøde hvor 2021 planlægges samt planlæggger 

hvor generalforsamlingen skal være i efterfølgende år. 

Datoen er sat til lørdag den 13, februar.  

Har du nogle ønsker som bestyrelsen skal drøfte, så skal dette fremsendes til formanden på 

formand@cc-club.dk  

 

Stævnepladser 2021: 

Opstartsstævnet er bestemt, men vi mangler 2 pladser til midter stævnet og afrigger stævnet.  Vi 

er blevet en del flere medlemmer i Clubben over de sidste 2 år, hvilket gør at vi nok ikke kan nøjes 

med ca. 10 pladser. 

Der ønskes forslag til et stævne 1 øst for Storebælt + 1 vest for Storebælt 

Ændring af tilmeldingsfrist til stævner: 

Bestyrelsen har de sidste par år haft udfordringer med enkelte stævnepladser med at den sidste 

dag for tilmelding til stævnet e 14 dage før afholdelsen. De fleste campingpladser ønsker 

tilmelding 4 uger før stævnet. 

http://www.familycamp.dk/
mailto:formand@cc-club.dk
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Det har i enkelte tilfælde også været lidt stressende for bestyrelsen med den korte 

tilmeldingsfristen, derfor har bestyrelsen besluttet, at for 2021 er tilmeldingsfristen 4 uger før selve 

stævnet.  

     

Ny hjemmeside: 

Bestyrelsen har længe ønsket en opdatering af hjemmesiden. Det er 5 – 6 år siden den sidst er 

blevet opdateret med div. nye programmer, design mm 

Det er nu lykkes bestyrelsen at finde en der vil hjælpe clubben.   

Vi arbejder også på en ny tilmelding til stævner, således at man får en bekræftelse og at man hele 

tiden kan se hvem der er tilmeldt. 

Indmeldes i clubben vil også blive anderledes. 

Forsiden vil også få et helt nyt udseende med nye funktioner  

Clubben byder velkommen til: 

586 - Carsten Sørensen, Silkeborg 

587 - Helle & Ove Pedersen, Børkop 

588 - Helle & Jan Nørgaard, Toftlund 

589 - Charlotte Buch, Kalundborg 

590 - Tommy Kinnerup, Smørum nedre 

591 - Helle & Lars Kristensen, Nørre Åby 

592 - Søren Jakobsen, Roskilde 

Bestyrelsen ønsker: 

 

Bestyrelsen vil gerne ønske alle medlemmer med deres familier samt vore følger på Facebook en 

rigtig god jul og et godt nytår. 

Bestyrelsen håber på et mere venligt 2021, hvor vi igen kan få lov til at mødes til stævner og 

genoptage vores dejlige traditioner i Clubben. 

                                                                                                         

 


