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                          Nyhedsmail nr. 2 - 2021 

 

 

Uret er sat en time frem, sommertid, hvor dejligt.  

Vi er midt i en Corona tid, hvor vi ikke ved hvordan de næste uge ser ud. Må vi gå ud eller skal vi 
forsat være hjemme og blive nedtrykt fordi vi mangler at se vores familie og venner?  

Nu er årets 3 stævner er på plads, turen går til Falster, Fyn og Sjælland. 

 
Vi ved endnu ikke helt om hvilke betingelser og restriktioner de skal holdes under.  
Bestyrelsen er i løbende kontakt med sundhedsmyndighederne og de skal nok holde alle 
informeret.   
 
Vi håber alle på en god sommer med så få restriktioner som muligt, således at vi alle kan føle os 
trygge. 
 
Bestyrelsen ønsker alle velkommen til de 3 stævner og hvis vi ikke ses der, så ønskes i en rigtig 
god sommer. 

    

 

 

 

Velkommen til årets anden nyhedsmail hvor der er fokus på: 

Corona test 
Opstartsstævnet 
Generalforsamling 
Forslag til generalforsamlingen 
Bingo 
Fællesspisning 
Stævneprogram 
Hjælp på stævnet 
Stævner 2021 
Ny hjemmeside 
Club merchandise 
 



 
 

Combi-Camp Clubben, foreningen for Combi-Camp og andre teltvogne Side 2 
 

Corona test: 
Bestyrelsen opfordrer alle der ønsker at deltage i de to første stævner at få taget en PCR-test, 
inden deltagelse på stævnet. (Dette gælder ikke en lyn-test). 

Opstartsstævne: 
 

 

Dette års opstartsstævne finder sted ved Marielyst på Falster, fra den 13 – 16 maj 
 

          
 
 
Der er standerhejsning torsdag den 13. maj kl. 15.00 

 

                     

Forslag til generalforsamlingen:  

Ønske om behandling af forslag på generalforsamlingen skal fremsendes til formanden på mail 
formand@cc-club.dk  senest 14 dage før generalforsamlingsdagen. ( 1. maj 2021) 

Generalforsamling: 

For at kunne deltage på klubbens stævner og i generalforsamlingen, skal kontingentet til 
clubben være betalt senest 10. dage før afholdelsen af årets generalforsamling, 14.05.2021. 

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 14. 
maj 2019 kl. 14.00 i de anviste lokaler på Marielyst Familie 
Camping. 
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Dagsorden for generalforsamlingen:  

1. Valg af dirigent.   
2. Valg af 2 stemmetællere 
3. Valg af referent  
4. Formandens beretning (2019 + 2020)  
5. Regnskab (2019 + 2020) 
6. Fastsættelse af kontingent for 2022     
7. Indkomne forslag 
8. Valg af bestyrelse og suppleanter: 
På valg er: 
         Tim Oddershede – 1 år (2020 normal valg), ønsker genvalg  
          Bent Dalsgaard (Kasserer) - 1 år (2020 normal valg), ønsker genvalg  
          Preben Skov – 1 år (2020 normal valg), ønsker genvalg  
          Marianne Ellehauge – 2 år, ønsker genvalg  
          Hans-Erik Czajkowski – ønsker ikke genvalg     
Valg af suppleanter 

          Annalia Østergaard - 1 år, ønsker genvalg 
 

Kaffe og kage 

 
 
 
Efter generalforsamlingen vil clubben byde på kage. 
Medbring selv kaffe / the. 

 

 

 

 
Bingo: 
  

Efter kaffe og kage kommer der bingo. Bingopladerne kan som altid købes til 
billige penge og der betales over MobilePay.  
 
Marianne og Kirsten står igen i år for indkøb af bingopræmierne. 
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Fællesspisning 

 

Bestyrelsen vil sørge for at der vil være en dejlig anretning til 
fællesspisningen efter generalforsamling og bingo. 

Prisen er: 
0 –  6 år………..  gratis 
7 - 15 år………..    85kr.  
16 år og op…….. 175 kr.  
Clubben byder på lidt øl og vin til middagen. 

 
 
Betalingen skal ske senest den 13. april 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. 

 

 

Stævner 2021: 

Midterstævne:  
Åbyskov Strand Camping 
18 – 20 juni  
www.dcu.dk/da/dcu-camping/aabyskov-strand 
Stævneansvarlig: Annalia Østergaard 
Sidste tilmelding til stævnet er 18. maj. 

 

 

 

Afriggerstævne. 
Boeslunde Camping   
27 – 29 august                                     
www.campinggaarden.dk 
Stævneansvarlig: 
Sidste tilmelding til stævnet er 27 juli 

 

Alle stævner er nu åbne for tilmelding 
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NB: Der er til alle 3 stævner i år forhandlet en særpris for medlemmer i clubben, se priserne på 
tilmelding 

Stævneprogram: 
Bestyrelsen har besluttet at lave et stævneprogram.  Programmet vil blive udsendt ca. 2-3 uger før 
stævnet, sammen med oversigt over deltagere. 

Hjælp på stævnet: 
På stævneprogrammet beder bestyrelsen også om hjælp til de enkelte ting der skal laves til bl.a. 
generalforsamlingen + maden.  
 
Ny hjemmeside: 
Den nye hjemmeside er desværre ikke blevet klar som først lovet. Dette skyldes at det ha været 
mere omfattende end først antaget. 
 
Bestyrelsen håber på at kunne præsentere den til stævnet.   

 

Clubbens merchandise: 

 

            

T-shirt er nyhed. Pris er 125 pr. stk.  
Findes størrelse XS til 4XL enkelte farver til 6XL 
 
Clubben har indkøbt div. størrelser til afprøvning. 

Læs mere på hjemmesiden.  

 

 


