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                          Nyhedsmail nr. 1 - 2017 
 
 
 
 
Nu er det igen blevet lysere om morgen. Inden mit vækkeur larmer om morgen så vågner til  
Hr. Spætte som sidder i et af de store træer ved vores hus og banker trofast i træet enten for at 
bygge rede eller kalde på Fru Spætte. Dette har nu stået på i rigtig mange år. For mig, er det tegn 
på forår. Forår, betyder snart camping.     
Velkommen til årets første nyhedsmail hvor der er fokus på: 
Stævne pladser 2017. 
Generalforsamlingen. 
Kontingent. 
Hjemmeside – Facebook. 
Medlemmer. 
 
 

 
   
Årets stævnepladser er. 
Opstartsstævne og generalforsamling.  
Lægårdens Camping  - Sjælland 
25 – 28 maj   www.laegaardenscamping.dk 
Sidste tilmelding til stævnet og til fællesspisning  
er 12. maj 

 
Midterstævne. Kerteminde Camping  -  Fyn 
17 – 18 juni  www.kertemindecamping.dk 
Sidste tilmelding til stævnet er 3 juni. 
Afriggerstævne. Haderslev Camping  26 – 27 august – Jylland 
www.danhostel.dk 
Sidste tilmelding til stævnet er 12 august 
Alle stævner er nu åbne for tilmelding 
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Generalforsamling.  

Generalforsamlingen 2017 afholdes fredag den 26. maj  
kl. 14.00, Lægårdens Camping. 
Medlemmer der ønsker emner behandlet på 
generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 
14 dage før generalforsamlingen (12. maj red.) 
Dagsorden følger i næste nyhedsmail. 
 

 
Kontingent 
Jørn (kasseren), vil inden for meget kort tid fremsende årets 
kontingent som er på 250 kr. pr. vogn. 
Betalingen sker ved overførsel til clubbens konto.  
Husk at sætte dit medlems nr. på overførslen. 
Kontingentet, skal være betalt senest 15. april. 
 
 
Hjemmeside - Facebook. 
Husk at følge Clubbens aktiviteter på hjemmesiden eller Facebook. 
Lige nu er vi meget tæt på at have 500 følgere på Facebook. Tak til, dem der følger os.  
 
Medlemmer: 
Vi kan nu sige velkommen til årets første nye medlemmer: 
Karl-Otto, Annette og Brian fra 4390 Vipperød. 
 


