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                          Nyhedsmail nr. 2 - 2017 
 
 
 
Påsken er overstået, men det har lige været snevejr. Vejrmetrologerne har lovet at det skal blive 
lunere, men der er lige en koldfront der skal forbi lille Danmark. Lad os nu håbe på at alt det kolde 
vejr kommer forbi her i april og lad os få 4 dejlige varme måneder fra maj.  
Nu vil vi ud og slå vores Combi-Camp op i   

 
Velkommen til årets anden nyhedsmail hvor der er fokus på: 
Opstartsstævnet 
Generalforsamling 
Bingo 
Fællesspisning 
Besøg fra Holland 
Stævner 2017 
Kontingent 2017 
velkommen til 
 
Opstartsstævne: 
Opstartsstævnet 2017 er på Lægårdens Camping. Clubben har for mange år siden været på 
denne plads, med stor tilfredshed. Sidste tilmelding til årets første stævne er den 11 maj, hvor 
også tilmelding og betaling til fælles mad skal være sket..  

                 
 
Der er standerhejsning torsdag den 25. maj kl. 14.00 
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Generalforsamling: 
 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 26. maj 2017 kl. 14.00 i de anviste lokaler 
på Lægårdens Camping. 
 
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 
8. Valg af bestyrelse og suppleanter: 
På valg er: 
                  Ib Larsen (Formand) (Fratræder før tid)  
                  Tim Oddershede (Bestyrelsesmedlem) (genopstiller)                   
                  Jørn Jørgensen (Bestyrelsesmedlem) (genopstiller)                
Valg af suppleanter: 
                  Vagn Ove Mortensen (ønsker ikke genvalg)   
                  Marianne Ellehauge (genopstiller)       
                       
Valg af revisor / Revisorsuppleant:  
                 Lise Lünell  (revisor)  
                 Johnny Larsen  (revisorsuppleant)   
 
9. Eventuelt 
 
Ønske om behandling af forslag på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden senest 
14 dage før generalforsamlingsdagen.  
 
 
For at kunne deltage på klubbens stævner og i generalforsamlingen, skal kontingentet til 
klubben være betalt senest 10. dage før afholdelsen af årets generalforsamling. 
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Kaffe og Bingo 
Efter generalforsamlingen vil clubben byde på kage til den medbragte kaffe. 
 

 Herefter vil det årlige  finde sted.   
 
Hvis der er nogle, der har mulighed for at bidrage med sponsor gaver til bingoet, vil Karen meget 
gerne have dette at vide.  
 
Fællesspisning 
 

Bestyrelsen har i år valgt at være årets kokkehold og de vil sørge for en 
dejlig anretning til fællesspisningen mod egenbetaling. Prisen er sat til 150 
kr. pr. voksen incl. vin/øl.  Børn under 12 gratis. 
 
Betalingen skal ske senest den 10. maj klubbens konto nr. 1551 
7213166  Husk at sætte dit medlems nr. / navn på som indbetaler.  Der 
betales ikke penge retur ved eventuelt afbud efter sidste tilmeldingsfrist. 
 

 
 
 
 



  

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

Besøg fra Holland:  
Til vores opstartsstævne vil vi få besøg af Rogier Merks og hans familie.  
Roiger arbejder hos Combi-Camp i Holland og er Salgschef. Dem der deltager på stævnet, tag 
godt imod Rogier og hans familie.  

 
  
Stævner 2017: 

Midterstævne. Kerteminde Camping  16 – 17 juni   
www. kertemindecamping.dk 
Stævneansvarlig: Preben Skov 
Sidste tilmelding til stævnet er 28 maj. 
Afriggerstævne. Holdbæk Fjord Camping  26 – 27 august  
www.danhostel-haderslev.dk 
Stævneansvarlig: Preben Skov 
Sidste tilmelding til stævnet er 12. august 
Alle stævner er nu åbne for tilmelding 

 
Kontingent: 
Jørn har sendt mails til alle om betaling af kontingentet for 2017, dette skal være betalt senest den 
16. maj for at man er stemmeberettet til generalforsamlingen.  Kontingentet er 250 kr. Beløbet skal 
indbetales på Clubbens konto 1551 7213166  med oplysning om medlems nr. 
 
Nye medlemmer: 
534 - Helen og Robin Frandsen, Give 
535 - Yvonne og Mike Hearne, Glumsø  
 
 


