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                                     Nyhedsmail nr. 2 - 2022  

 

  

  

  

 

 

Velkommen endnu en gang til en nyhedsmail, denne gang helt uden Corona.     

Nu er det forår og man længes efter at komme ud på camping, og nu helt uden alle restriktioner 

både på campingpladsen og i de byer man besøger. Corona pas, mundbind og håndsprit, er lagt 

til side. 

 Vi har alle lært at passe på hinanden og tage hensyn og afstand.   

På vores stævner i år kommer vi rundt i Jylland, Nordsjælland og på Fyn og vi har i bestyrelsen, 

gjort lidt ekstra ud af det i år.  

Vi i bestyrelsen glæder os til at hilse på alle de nye medlemmer og gense alle de 

”gamle” medlemmer. 

Velkommen til Combi-Camp sæsonen 2022       

 

Velkommen til årets anden nyhedsmail hvor der er fokus på: 

 

Opstartsstævnet 

Ny hjemmeside 

Generalforsamling 

Forslag til generalforsamlingen 

Bingo 

Fællesspisning 

Workshop med Jette 

Stævner 2022 

Indlæg i DCU Bladet 

Velkommen til Clubben 
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Den nye hjemmeside 

 

D. 11. april 2022, kl. 21.21 blev Clubbens nye hjemmeside frigivet.  

Alle medlemmer har modtaget en mail på hvordan man kommer ind på siden og hvordan man får 

sig et nyt kodeord. 

 

Der kan godt være nogle enkelte stavefejl. 

 

Finder du noget der ikke er hensigtsmæssigt, stavefejl eller noget der kan gøre siden endnu 

bedre, så send en mail til jette@websitterservice.dk 
 

Graverende fejl vil blive rettet så hurtigt som muligt, mindre fejl og gode ideer vil blive samlet og 

taget til vurdering i hjemmesideudvalget. 

 

 

Opstartsstævnet Ringkøbing Camping 

Standerhejsning 

 

 

Der er standerhejsning torsdag den 26. maj kl. 14.00 

Ringkøbing Camping Plads  

Clubben vil byde på en øl eller vand  
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Generalforsamling: 

 

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling fredag den 27. 

maj 2022 kl. 14.00 i de anviste lokaler på Ringkøbing 

Camping. 

 

 

 

Dagsorden for generalforsamlingen:  

1. Valg af dirigent.   

2. Valg af 2 stemmetællere 

3. Valg af referent  

4. Formandens beretning  

5. Regnskab   

6. Fastsættelse af kontingent for 2023     

7. Indkomne forslag 

8. Valg af bestyrelse og suppleanter: 

På valg er: 

                  Tim Oddershede - genopstiller                                      

                  Bent Dalsgaard (Kasserer) - genopstiller ikke 

                  Preben Skov - genopstiller ikke 

                  Henrik Jørgensen - udtræder (Nyvalg for 1 år)                              

Valg af suppleanter: 

                  Athina Østergaard - genopstiller  

                  Jette Drøger - genopstiller  

                   

Valg af reviser / Reviser suppliant:  

                 Johnny Larsen (reviser)  

                 Gunner Iversen (reviser suppliant)   

 

9. Nyt fra jubilæumsudvalget 

10. Eventuelt 

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. (13. maj 2022) 

 

mailto:formand@cc-club.dk
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Kaffe og kage 

 

Efter generalforsamlingen vil clubben byde på kage. 

Husk at medbringe egen kaffe /The 

 

 

 

Bingo: 

Årets bingo holdes som altid efter kaffen og ingen ved hvad Marianne og Kirsten 

kan finde på at købe af præmier. 

 

 

Fællesspisning 

 

Bestyrelsen vil sørge for, at der vil være en dejlig anretning til 

fællesspisningen efter generalforsamling og bingo. 

 

Prisen er 175 kr. pr voksen incl. vin/øl. Børn 13 år - 17 år 90 kr.  

Børn under 13 gratis.  

 

 

Betalingen skal ske senest den 26. april på 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. 

 

 

Hjælp til generalforsamlings dag. 

 

Bestyrelsen beder igen om hjælp til generalforsamlingsdagen, med klargøring til selve 

generalforsamlingen, klargøring og anretning af mad og afrydning efter dagen.  

 

Man kan tilmelde sig til Marianne efter standerrejsningen. 
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Workshop. 

 

Workshop afholdes lørdag den 28. maj kl. 14.00 på teltpladsen 

 

Hvis I har været med på et stævne, og gået forbi Jette’s Combi-

Camp og der har duftet af noget nybagt, så er det Jette’s Omnia 

bageri der har været i gang.   

 

Et nyttigt lille køkkenredskab, hvor man både kan bage brød, kage 

og lave mad i.  

 

Jette har tilbudt at lave en lille workshop for at vise hvor meget man 

kan lave med den, og der vil være smagsprøver.   

Vi har været i dialog med Spejdergear, som er en forhandler, der vil give os 20 % rabat på de 

vejledende udsalgspriser, hvis der er nogle som bare må eje dette vidunder (mere om dette på 

workshoppen).                         

 

 

Opstartsstævnet 

 

Opstarts stævne med generalforsamling   

26 – 29 maj 

Ringkøbing Camping ligger i en nedlagt 

æbleplantage med masser af natur og plads til alle.  

 

 

Sidste tilmelding 26. april 

Tim Oddershede / Bestyrelsen 

 

 

Midt stævnet er I Hillerød. 17 – 19 juni 

www.hillerodcamping.dk  

Campingpladsen er 2 gange blevet kåret som 

Sjællands bedste og mest hyggelige campingplads.  

Pladsen ligger 200 m fra centrum. 

Sidste tilmelding er den 17. maj 

Stævneansvarlig: Marianne Ellehauge: 
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Aftensmad fredag 

Der arbejdes på fælles aftensmad, nærmere om det senere.   

 

Tag en tur med Clubben på Hillerød Slots sø og nyd din medbragte formiddagskaffe. 

 

 
Når du sejler med Den Lille Færge, sejler du 

Danmarks smukkeste sømil. Sejlturen foregår på 

Slotssøen i Hillerød, med en anderledes flot 

udsigt fra vandet til det romantiske Frederiksborg 

Slot og Barokhavens kaskader og formklippede 

monogrammer, skipperen fortæller lidt om 

slottes, søens og byens historie. 

 

 

Marianne er i gang med at få arrangeret en fælles tur KUN for Combi-Camp Clubben på Hillerød 

Slot sø. Med start lørdag morgen kl. 9.45 fra Polititorvet. Turen tager 1 time. 

Der kan være 26 personer med, så det bliver først til mølle, tilmeldingen er bindende. Ved mindre 

end 20 tilmeldte, vil turen blive aflyst. Der vil være en deltagerbetaling på 30 kr. pr. person. Der 

kommer mere information når tilmeldingens frist til stævnet er overstået.   

 

Afrigger stævnet. 

 

Kerteminde Camping 26 – 28 august. 

 

Efter flere ønsker, så genbesøger vi Kerteminde 

Camping hos den altid glade Gitte 

En dejlig og meget hyggelig Campingplads, der 

ligger tæt på byen på det østlige Fyn. 

Sidste tilmelding 26. juli 

Stævneansvarlig: Annalia Østergaard 
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Ny artikel i DCU bladet om Combi-Camp Clubben 

 

Artiklen kan også læses på vores hjemmeside. 

 

 
 

DCU vil komme på besøge vores stævne om fredagen. 

  

Velkommen til: 

623  -  Ann Louise Fagerberg & Michael Nielsen, Broby  

624  -  Gyta Kongsberg & Harding Holm, Aabenraa 

 

625 -  Lykke Andersen, Ansager   

 


