
Referat generalforsamling i Combi Camp Clubben – 26/5-2017 Lægårdens Camping

Dirigent: Tim Oddershede

Stemmetællere: Susanne og Ellen

Følgende vogne deltog i generalforsamlingen:

15, 138, 149, 197, 208, 382, 384, 503, 517, 518, 521, 531, 535

Referent: Jørn Castrup Jørgensen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Valg af referent
4. Formandens beretning
5. Regnskab for 2016
6. Fastsæ else af kon ngent for 2018
7. Indkomne forslag
8. Valg l bestyrelse
9. Valg af suppleanter
10. Valg af revisor
11. Valg af revisor suppleant
12. Eventuelt

4.Formandens beretning for 2016

Tradi onen tro, blev der igen a oldt 3 stævner forskellige steder i landet.

1. Opstart stævnet blev a oldt på Vestbirk Camping, hvor 13 vogne deltog. 
2. Midter stævnet blev a oldt på Bisserup Camping, hvor 7 vogne deltog.
3. Afrigger stævnet blev a oldt på Skovly Camping, hvor 12 vogne deltog.

Bestyrelsen har holdt en række møder.

1. Det første blev holdt lige e er sidste generalforsamling. Hvor bestyrelsen kons tuerede sig.
2. Det andet blev holdt hos Ib.
3. Det tredje blev holdt her op pladsen i går. Hvor vi lige vi klaret de sidste ng inden 

generalforsamlingen.

Clubben har igen i år ikke deltaget i nogen uds llinger i år. Men l forskel fra sidste år – har vi nu fået 
kontakt l hollænderne.



Regnskabet for 2016 – siger at vi stadig har det godt. Men lad os tage s lling l de e om lidt, når Jørn har 
været på. 

Bestyrelsesarbejdet kan jeg ikke klage over. Jeg har ikke selv været så meget på. Men det har resten af 
bestyrelsen – og i den forbindelse vil jeg særligt sige tak l Tim. Han bruger virkelig meget d på Clubben.

Clubbens nye hjemmeside og vores optrædende på Facebook giver virkelig meget. Både hvad angår omtale 
men også rig g mange nye medlemmer. 

5. Kassereren fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab for 2016 som blev godkendt. Clubben
har i dag 33 medlemmer.

6. Kon ngent for 2018 blev fastsat l 250,00
7. Der var ingen indkomne forslag
8. Formanden Ib Larsen har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Til bestyrelsen blev valgt Marianne 

Ellehauge (for 1 år), Tim Oddershede (for 2 år) og Jørn Castrup Jørgensen (for 2 år).
9. Som suppleanter l bestyrelsen blev Han Erik Czaikowski og NN valgt.
10. Johnny Larsen blev valgt som revisor
11. Gunner Iversen blev valgt som revisorsuppleant.
12. Der var mulighed for at se sidste nye Combi Camp hos repræsentanten for Combi Camp i Holland, 

som deltog i stævnet med sin familie. Tim Oddershede overrakte den afgående formand en gave 
som tak for indsatsen i de foregående år.

Generalforsamlingen varede 15 min. 

E erfølgende kons tuerede bestyrelsen sig således:

Formand:          Tim Oddershede

Næs ormand: Marianne Ellehauge

Kasserer:           Jørn Castrup Jørgensen

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Iversen,  Preben Skov


