
    

                          Nyhedsmail nr. 1 - 2022

Selvom endnu en storm med forhøjet vandstand, regn og rusk hærger igennem landet, så er der 
lys forude. Dagen er tiltaget med 4 timer og 3 minutter. Det betyder, at foråret er lige om hjørnet 
og at det ved at være tid til at få Combi-Campen på krogen. Når solen skinner mellem skyerne, så 
kribler det i mig for at komme ud og ikke mindst afsted på stævne med Combi-Camp Clubben, 
men jeg er ikke vintercampist og i med en Combi-Camp, så må det gerne være lidt varmere.

Dette er årets første nyhedsmail fra bestyrelsen og som noget nyt er redaktørhvervet blevet delt 
mellem 3 bestyrelsesmedlemmer. Denne gang er det mig suppleant Jette Drøger, der er ved 
tasterne.

      

Velkommen til årets første nyhedsmail, hvor der er fokus på:

Bestyrelsesmøde
Stævner 2022
Generalforsamling
Banko-præmier
Kontingent
Klubmerchandise

Bestyrelsesmøde
For et par uger siden var bestyrelsen samlet en hel dag
hos Marianne, hvor det kommende år blev planlagt. Der
blev bl.a. talt om stævner, generalforsamling, 50 års
jubilæum (Jo, det er Clubben som har det næste år) og ny
hjemmeside.

Stævnepladserne er på plads, generalforsamlingen ligeså
og en mindre gruppe arbejder med planlægningen af
jubilæet. Det kommer I til at høre meget mere om – MEN
reserver Kr. Himmelfartsferien 2023, der vil der blive et
brag af en jubilæumsfest. Sidst men ikke mindst er der
hjemmesiden, så er lige på trapperne. De sidste koder er
ved at blive skrevet og der arbejdes på højtryk for at den
kan lanceres inden sæsonen starter.
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Stævner 2022
Opstartsstævne og generalforsamling

Til jydernes store glæde kommer vi denne gang til Ringkøbing camping på årets første stævne, 
d. 26. - 29. maj. Vi er så heldige, at vi kommer til at ligge for os selv.

Midterstævnet bliver i Kongernes Nordsjælland, nærmere bestemt Hillerød Camping. Det er en 
lille hyggelig plads i gåafstand til byen. Datoerne er 17.-19. juni.

Afriggerstævnet er planlagt til Østfyn, Kerteminde Camping. Mere om det stævne senere. 
Datoerne er 26.-28. august.

 

Generalforsamling

Generalforsamlingen holdes i forbindelse med opstartsstævnet fredag d. 27. maj kl. 14. På 
Ringkøbing Camping. Vi i bestyrelsen håber at rigtig mange vil deltage.

Hvis der er medlemmer, der har forslag til generalforsamlingen, skal de være modtaget af 
formanden senest d. 13. maj på formand@cc-club.dk

Den egentlige indkaldelse til generalforsamlingen får I, i næste nyhedsmail.

Bankopræmier

Efter generalforsamlingen er der traditionen tro bankospil. Kan du skaffe nogle sponsorgaver der 
kan bruges til gevinster, så kontakt Marianne på naestformand@cc-club.dk
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Kontingent

Forår betyder også tid til den årlige kontingentindbetaling. Du har
allerede modtaget en mail med kontonummer, som skal bruges til
indbetaling. Beløbet er 250 kr pr. vogn. Jeg skal hilse fra
kassereren og minde om at skrive medlemsnummeret på
indbetalingen.

Kontingent skal være indbetalt senest d. 1. april 2022

Merhandise

Formandens kælder er stadig propfyldt af lækkert merchandise. Der er T-shirts i et væld af farver 
og størrelser, kasketter og termokrus. Eller hvad med en strandtaske til at bære håndklæde og 
toilettaske næste gang du skal i bad? Du kan se det meste af sortimentet på http://cc-club.dk/ccc-
shoppen/ Jeg er sikker på at Kirsten (formandens kone) vil sætte pris på at en del af varerne bliver
solgt.

Medlemmer:

Vi kan sige velkommen til årets første nye medlemmer:

612 - Caroline Pihl, Charlotte Pihl & Ole Madsen - Snekkersten
613 - Annette & Per Præst - Mørke
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