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                          Nyhedsmail nr. 1 - 2021 

 

 

 

Så er det ved at blive forår, løgene i min have er ved at 

komme op. Vi må se på den lyse tid der kommer.  

Tiden hvor vi igen kan komme ud i luften og vi kan være 

sammen  - med afstand -  Vi er alle ved at få kuller og blive 

coronatosset.  Vi har alle  brug for noget positivt, socialt  og 

noget at glæde os til. Bestyrelsen kan så præsentere 3 

stævner i 2021, Falster, Fyn og Sjælland. 

Bestyrelseen glæder sig til at, hilse på alle nye som gamle 

medlemmer på de kommende stævner.  

Vi opfordrer også alle til at følge myndighedernes anbefalinger på stævnerne. 

Vi er forsat afhængrig af hvor mange personer der må være samlet, så vi håber på at der bliver åbnet op 

for flere end 25 personer, som det er lige nu.  

Clubben har de sidste 2 år fået mange nye medlemmer, som ikke har været med endnu, derfor håber 

bestyrelsen på, at det bliver muligt at mødes op til 100 personer på det første møde.  

Clubben vil selvfølgelig sørge for at der er håndsprit til stævnerne. 

I vil alle hører fra os, når der sker noget nyt. 

 

Velkommen til årets første nyhedsmail hvor der er fokus på: 

Opstartsstævnet / generalforsamling 

Midter stævne 

Afrigger stævne 

Ny hjemmeside 

Tilmelding til stævner 

Kontingent 

Merchandise 

Velkommen til 

Opstartsstævne og generalforsamling 

www.familycamp.dk 

Opstarts stævnet og generalforsamling er i år på Falster nærmere bestemt Marienlyst og er den 

13 – 16 maj.  

                              

Generalforsamlingen afholdes den 14. maj kl. 14.00 på campingpladsen. 

Der er mere om generalforsamlingen i næste nyhedsmail.  
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Midterstævne. 

Midtestævnet afholdes på Fyn fra den 18-20 juni. Da der endnu ikke er indgået en endelig aftale 

med campingpladsen, kan bestyrelsen ikke oplyse endeligt sted.  

 

Afriggerstævne. 

 

Årets sidste stævne er på Sjælland og datoen er 27 - 29 august. Aftalen med Campingpladsen er 

endnu ikke endeligt på plads. Svar kommer i nyhedsmail nr. 2 

Tilmelding til stævner. 

Bestyrelsen er desværre blevet nød til at ændre tilmeldingsfristen til stævnerne fra 14 dage før 

stævnet til 1. måned før stævnet. Dette skyldes at campingpladserne ikke kan planlægge med en 

reservations fra clubben, på kun 14 dage. 

 

I disse tider med corona er presset stort på campingpladserne og en længere planlægning er 

nødvendigt for dem. Bestyrelsen har den fulde forståelse, der for er tilmeldingsfristen ændret til 1 

md før førte stævnedag.  

Clubben har haft en stor tilgang af nye medlemmer, pt. består clubben af 65 vogne, hvilket gør at 

vi også skal reservere flere antal pladser. 

Hvis der kommer eftertilmeldinger, har de lovet at det skal vi nok finde ud af.      

 

Ny hjemmeside. 

Bestyrelsen arbejder på en helt ny hjemmeside, som 

meget gerne skulle være klar i udgangen af marts. 

Den nuværende side er godt 6 år gammel, men den 

kører på et platform (system) som der ikke kan 

bygges videre på, eller laves opdateringer på som kan 

arbejde sammen. Det gør den også sårbar for evt. at 

blive hacket. 

Den nye side vil bestyrelsen også kunne bruge til at 

sende bl.a. kontingentopkrævninger ud fra. Sende 

nyhedsmail og mange andre ting. Siden skulle være fremtidssikret mange år frem. 

 

Der er ingen i bestyrelsen der er specialister i hjemmesider, så vi er blevet nød til at betalefor at få 

lavet hjemmesiden om. Clubben har fået et godt tilbud, som vi ikke kunne sige nej til. Bestyrelsen 

har også modtaget et tilbud om løbende vedligeholdelse, som der tages stilling til senere, når hele 

hjemmesiden er på plads. 

Vi håber at I vil tage godt imod den nye side og hvis der er noget der ikke fungerer eller kunne 

gøres anderledes, så må I meget gerne sende en mail til formanden.       
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Tilmelding til årets stævner. 

 

Tilmelding til åres stævner, skal forgå via den nye hjemmeside. Bestyrelsen skriver ud når siden er 

klar til tilmelding.   

 

Kontingent for 2021. 

  

Bent er ved at udsende kontingentopkrævninger, der, som skal 

være betalt senest den 1. april.  

 

 

 

Merchandise. 

Fra det første stævne kan der købes T-shirt med clubbens logo 

pris 100 pr. stk. T-shirten er i flere farver. Se mere på den nye 

hjemmeside.  

 

Bestyrelsen har sørget for, at der er bluser som kan prøves iht. 

størrelse. 

 

Den findes i følgende farver: 

Navy, Grafik melange, Turkis, Konge blå, Pink, Grøn, Grå 

melange & Rød 

 

Findes i: XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL-5XL-6XL 

   

Velkommen til. 

 

593 - Ingelise & Henrik Kruse, 5466 Asperup 

594 - Therese, Mette & Claus Andersen, 3400 Hillerød 

595 -  Poul-Erik Rundhoved Jensen, 7000 Fredericia 

596 -  Ida, Charlotte & Dan Rasmussen, 2630 Taastrup 

597 -  Bonnie & Michael Kristensen, 5854 Gislev 

598 -  Kate & Johnni Frank Thyge, 8544 Mørke 

 

 


