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                          Nyhedsmail nr. 3 - 2017 

 

 

 

Den kom, Den var der og så var den væk, sommeren 2017 og dermed også sæson nr. 44 for 
Combi-Camp Clubben. Det blev til 3 dejlige stævner, med mange deltagere. Nu må bestyrelsen 
arbejde hårdt i de lange mørke stunder med forberedelse af sæson nr. 45.   

Velkommen til nyhedsmail nr. 4 hvor der er fokus på: 

Opstartsstævnet 
Generalforsamling 
Ny bestyrelse 
Midterstævne 
Afriggerstævne 
Facebook - Nyhedsmail 
Bestyrelsesmøde 
Stævnepladser 2018 
Nye medlemmer 

Opstartsstævne: 

 

Opstartsstævnet var i år lagt til Lægårdens Camping. Vi 
havde fået 3 rækker, så clubben lå godt samlet. Det 
første der mødte alle deltagere, var clubbens nye flag, 
som alle syntes var rigtigt flotte. 

 

 

 

 

Clubben havde fået besøg af Rogler fra 
Holland. De havde den sidste nye Combi-Camp 
med til fremvisning. Efter generalforsamlingen 
havde de fremvisning af vognen for clubben og 
campingpladsens øvrige campister.  
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Generalforsamling: 

 

 

Generalforsamlingen blev afholdt i meget stille og 
rolige omgivelser. Det største bifald kom som tak 
til Ib for sit store arbejde i bestyrelsen. Ib Larsen 
som havde valgt at trækkes sig fra bestyrelsen.   
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Ny bestyrelse: 

Efter lidt rokade i bestyrelsen ser den nye bestyrelse ser således ud: 

Formand Tim Oddershede 
Næstformand Marianne Ellehauge 
Kasserer Jørn Castrup Jørgensen 
Bestyrelse Karen Marie Iversen 
Bestyrelse Preben Skov 
1. Suppleant Henrik Jørgensen 
2. Suppleant Hans-Erik Czajkowski 
 

 
 

Midterstævne: 

Clubben besøgte endnu en gang Kerteminde 
Camping. Igen kunne campingpladsen levere 
nok sommerens bedste weekend med dejligt 
solskin og  badevand. 

Det betyder også stort fælles langbord om 
aftenen, med masser af hygge og socialt 
samvær. Clubben hilste så på et nyt medlem 
og en helt ny vogn. 

 

 

 

Afriggerstævne: 

Afriggerstævne 2017 
  
Vel ankommet fredag den 25/8-2017 i dejligt solskinsvejr – Haderslev camping, en skøn lille 
hyggelig plads. 
  
2 vogne var allerede ankommet, og en vogn mere kom samtidig med os – MEN – de havde glemt 
nøglen til vognen og nu var gode råd dyre .... Næh nej ... bestyrelsen trådte gerne til – nøglen til 
vores vogn – vupti – passede også til deres – køretur hjem og retur sparet ;O) 
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Så kom yderligere en vogn, og så var vi 5 ud af 8 vogne – endnu en forespørgsel til bestyrelsen: 
En bidetang? – ja da – bestyrelsen leverede igen – selv en fod til en mølle klarede bestyrelsen til 
den 7. vogn + en campingvogn og en båd ;O) 
  
Der blev holdt fællesspisning fredag – og så ankom den 8. vogn – så var vi fuldtallige. 
 
  
Lørdag blev det store stander sat op, og flaget blev hejst – nye medlemmer blev budt velkommen 
og hermed var afriggerstævne 2017 erklæret for åbent. Der gik dog rygter om regnvejr lørdag 
aften/nat, selvom solen skinnede hele dagen fra en næsten skyfri himmel  – men bestyrelsen 
rottede sig sammen og ønskede regnvejret langt væk til fællesbordet lørdag – det hjalp, og 
sammen med en opslået paraply – holdt vi skansen til enden. 
  
Søndag morgen startede med solskin og ikke en vind rørte sig – men alle der pakkede sammen 
søndag, kunne køre hjem med en tør vogn. 
Vi takker for hyggeligt samvær, og glæder os allerede til opstartsstævnet i Kristi himmelfartsferien i 
2018 
  
Hilsen 
382 Preben Skov og Susanne Jensen 
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Facebook – Nyhedsmail: 

 

 

 

Bestyrelsen må erkende at den hurtigste og 
letteste måde at komme med information og 
budskaber på til flest mulige er via hjemmesiden 
og Facebook. Derfor er denne nyhedsmail også 
omhandlende hele sæsonen 2017 og ikke som 
tidligere en nyhedsmail efter hvert stævne. 

Følgere på Facebook er pænt stigende. I starten 
af 2017 havde vi næste 400. nu efter sæsonen 
er vi på 660 faste følgere, det lyder ikke af 
meget, men det er fint for clubben at få dette 
fokus. 

Opdateringen på Afriggerstævnet er nået 1.185 
besøgende på dette link 

 

Bestyrelsesmøde: 

Bestyrelsen holder deres årlige store bestyrelsesmøde i oktober måned. Er der medlemmer der 
ønsker ting behandlet på mødet, kan de kontakte næstformanden eller formanden. Den endelige 
dato er endnu ikke fastsat. 

 
Stævnepladser 2018: 

På det kommende bestyrelsesmøde, skal bestyrelsen finde 3 pladser til næste år’s stævner. Vi 
søger derfor hjælp til valg af disse, har du en campingplads som du vil anbefale må du meget 
gerne kontakte formanden. 

 

Nye medlemmer: 

538 – Grethe og Bjarne Svejstrup – Fuglebjerg 
539 – Tina Hansen og Jan Skov – Glamsbjerg 
540 – Kira Petersen og Steen Smith – Lundby 
541 – Elsebeth Dolmer – Karise 
542 -  Helle og Jørn Johansen - Vojens 
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