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                          Nyhedsmail nr. 7 - 2014 

 

 

 

 

Jeg glæder mig i denne tid;  
nu falder Julesneen hvid,  
og så må Julen komme!  

Sådan lyder første del af Peter’s Jul. Nu når man tænker på dette vers så er julen tæt på. Det 
betyder også at solhverv er, tætter på og at foråret er på vej, en ny campingsæson er lige om 
hjørnet. Velkommen til dette års sidste nyhedsmail.   
 

Nyhedsmail nr. 7, hvor fokus er: 

 
Bestyrelsesmøde. 
Stævnepladser 2015 
Ændring i bestyrelsen 
Bestyrelsens jule-og nytårshilsen 

 

 

 

 Bestyrelsesmøde. 

 

 

Der blev afholdt bestyrelsesmøde søndag den 2. november hos Tim. Mødet 
startede med en let omgang mad hvorefter at sæsonen 2014 blev taget op til 
revurdering og den spæde start til den nye sæson blev diskuteret.  
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Kasseren Jørn kom også på banen med økonomi og 
opgørelse over medlemstal. Jørn er ganske tilfreds som 
klubbens ”finansminister” med lavere udgifter end beregnet 
og med lidt flere indtægter end beregnet p.g.a. tilgang af 15 
nye medlemmer, så kan vi kun være godt tilfredse. 

 

 

 

Stævner 2015 

Formand Ib, kom med det forslag at vi kunne holde årets første stævne i Kristi himmelfarts ferien, 
for så kunne vi have 4 dejlige dage sammen. Begejstringen for formandens glimmerende forslag, 
kunne ingen ende tage. Det blev vedtaget på stedet. Vi blev alle enige om, at det er derfor Ib er 
formand.  

Opstartsstævnet: 14 – 17 maj på Sjælland 
Midtvejsstævne:    5 – 6   Juni (er lagt op af Grundlovsdag så der er mulighed for 3 dage) på Fyn 
Afrigger stævne:  22 - 23 august i Jylland 

Der er endnu ikke indgået nogle aftaler med nogle pladser, men er tæt på. I vil få nærmere 
information i næste nyhedsmail. 

 

 

Ændring i bestyrelsen. 

Esben udtræder af bestyrelsen, da Laila og Esben har solgt deres Combi-Camp. Laila og Esben 
har været med i klubben i godt 4 år. 

Esben har været tovholder på vores nye hjemmeside. Esben har lovet at være backup på 
hjemmesiden indtil Tim, som overtager ansvaret, er selvkørende. 

Vi i bestyrelsen er kede af, at de har solgt deres Combi-Camp. Vi takker alle Esben for hans 
arbejde med hjemmesiden, samt at tilbuddet med at være backup for Tim. 

Vagn-Ove, indtræder nu i bestyrelsen som menigt medlem. Det er nu 2 gang, at Vagn-Ove 
indtræder i bestyrelsen på 2 år. 

Hjemmesiden vil blive opdateret med de nye poster. 
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Bestyrelsen nytårshilsen 

Bestyrelsen ser tilbage på en sæson der har budt på mange oplevelser. Stævner som har givet 
nye venner og bekendtskaber. En rolig generalforsamling. Bingo som gik op i %er. Fælles 
langbordshygge med mad, vin og kaffe med bingopræmier.  

Klubben har i år fået rigtigt mange nye medlemmer, nogle har vi hilst på ved stævner i 2014. Vi 
glæder os til at møde resten på stævnerne i 2015. 

Efter et veloverstået bestyrelsesmøde, er bestyrelsen klar til at trække i arbejdstøjet i 2015, for at 
give jer nogle gode oplevelser på de kommende stævner. 

Bestyrelsen vil ønske alle medlemmer, deres familier og venner en god jul og et rigtigt godt nytår. 

Vi ses 2015 

Med kærlig jule-og nytårshilsen    

Bestyrelsen 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Redaktionen ønsker alle en god jul og godt nytår 
 

 


