
CCC's generalforsamling, 10.05.2013. Generalforsamlingen begyndte kl. 14.09.  

Til dirigent valgtes Tim. 
  
Til stemmetællere valgtes Tina og Conni 
  
Referenter: Anette og Torben. 
  
Det konstateredes, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 

Formanden bød velkommen. 
   
Formandens beretning. 
 
Der havde været 3 arrangementer i 2012: 
  
Til Opstartstævnet: i Billund var mødt 17 vogne med 50 deltagere: . Det blev et godt 
stævne - og vådt, men også med tørvejr og sol og plads til fælleshygge med langbord på 
pladsen som sig hør og bør . 
 
Midterstævne: Jyderup med fremmøde af 3 vogne. Et hyggeligt stævne, selvom det ikke 
blev overrent. 
 
Afriggerstævne: i Roskilde blev en flot success med fremmøde af 11 vogne. 
  
Bestyrelsen har holdt 1 møde på Stevns Camping, der blev valgt som opstartsplads 2013. 
  
Klubben havde endnu ikke modtaget regning for opholdet. 
Foreningen havde ikke kunnet deltage i årets udstillinger, da den "ny" ejer ikke var med på 
campingudstillingen i København. Derimod var man med i Jylland, men foreningen var 
ikke blevet anmodet om assistance, før en uge op til messen. Der er fortsat ønske fra 
clubben/deltagere, om at vi deltager i messer og viser vores tilstedeværelse som c.c. club.  
Karen og Gunnar samt Ulrich og Anette samt øvrig mulige fra bestyrelsen vil gerne deltage 
der.   
Bestyrelsen havde forsøgt at arrangere en fælles sommertur, men da kun 1 medlem 
havde reageret, aflystes. 
Regnskabet var blevet afleveret i urevideret stand til formanden fire dage før dette 
opstartsstevne, 
.hvilket ikke var ok.  
Bestyrelsen havde ikke arbejdet godt, bortset fra damerne og formanden, mere gejst 
kunne ønskes fra øvrige medlemmer. 
  
Formanden trækker sig som formand, men stiller gerne op igen. 
  
Angående medlemstal: Formanden kendte ikke det eksakte talfor stemmeberettigede, 
men det lå mellem 25 og 30. 
Forhandlere: Ole mente kun, der var 1 forhandler af Combi Camp tilbage. Det nøjagtige tal 
kendtes ikke. En forhandler (Stjerme Caravan)har meddelt, at de nuværende hollandske 



ejere af Combi Camp-firmaet ønskede kontant forudbetaling´for leverance af vogne, 
hvilket mentes vanskeligt at leve op til. 
 Det oplystes endvidere at S.K. Carevan  i Odense ikke længere er forhandlere at C.C. 
pga vanskligheder med samarbejde med de nye Holandske ejere. 
Der blev talt om hvilke visioner clubben har ang. medlemstørrelse fremover. og hvad der 
kan gøres for at skaffe nye medlemmer. Da der ikke sælges så mange nye vogne og der 
ikke længere er første års gratis medlemsskab af c.c. clubben.  
 

Ole mente, at foreningen skulle mere ud og gøre opmærksom på klubben. Ole mente, at 
det havde vi altid gjort og man burde bruge de foldere som er lavet for at synliggøre vores 
eksistens.  
 Der kom forslag om at lægge dem ud til campingpladser, da der ikke er forhandlere nok.  
samt ved møde med andre teltvognsejere fortælle om c.c. clubben.  
Frede og Sten m.fl.var rystet ang. forslag om lukkning af clubben.  
Tim opfordrede alle til at være mere aktive for at skaffe flere medlemmer. 
På forespørgsel oplystes det, at der var 15 stemmeberettigede til stede. 
    
 Formanden meddelte, at kassereren havde meldt afbud. Formanden foreslog, at 
regnskabet blev godkendt under forudsætning af, at det efterfølgende kan godkendes af 
formanden og revisor. Det ureviderede regnskab blev præsenteret.  Revisor og nyvalgt 
bestyrelse gennemgår regnskabet og indstiller det til eventuel godkendelse. 

Ole  foreslog, at der valgtes yderligere 2 medlemmer til gennemgang og eventuel 
godkendelse af driftsregnskabet. 

Det vedtoges, at Vagn Ove og Stine skulle gennemgå driftsregnskabet med henblik på 
godkendelse på generalforsamlingens vegne. 

  

Fastsættelse af kontingent: 

Der vedtoges uændret kontingent, 200,00 DKK/årligt. 

Indkomne forslag: Formanden meddelte: 

1. Indkommet forslag om lukning af klubben begrundet af faldende medlemstal (p.t. 30). 

2. Indkommet forslag om  at ændre klubbens navn fra Combi Camp Clubben til 
Teltvognsklubben. Forslaget var begrundet med, at der ikke kunne forventes tilgang af nye 
medlemmer, så længe navnet signalerer at der er tale om en klub specifikt for Combi 
Campejere, og ikke for teltvognsejere generelt. 

En lukning af klubben kræver, at der krævedes 2/3-dels flertal. Da der var 15 vogne 
repræsenteret krævedes altså minimum 10 vognejeres stemmer for lukning, hvis l 
forslaget skulle gennemføres.  Efterfølgende afstemning gav resultatet: 0 stemmer for, 15 
stemmer imod. 



Endvidere var der kommet forslag om ændring af klubbens navn til Teltvognsklubben 
Danmark. Forslaget kom,efter en engageret debat, til afstemning med følgende resultat: 0 
stemmer for, hvorefter forslaget konstateredes forkastet.  

 

 
Formanden meddelte, at domænet ”Teltvognsklubben” var købt, men at det ville blive 
arrangeret, at kontakt til dette domæne ville blive viderestillet til det hidtidige Domæne. 

  

Ovenstående forslag var stillet af bestyrelsen på opfordring fra generalforsamlingen 2012 

  

Opstilling til bestyrelsen:  

Der skulle vælges 2 medlemmer til afløsning af Annette og Torben, der begge havde 
meddelt, at de ikke ønskede genvalg. 

  

Valgt for 2  å blev: Jørn og Tim. Endvidere blev formanden, Ib, genvalgt for endnu 1 år.  

Som suppleanter valgtes Vagn Ove og Esben. 

Til Revisor valgtes Lise Lunell (?) 

Til revisorsuppleant valgtes Karen  

  

Efterfølgende udspant der sig en diskussion ang. uaccdptable i, at nogle medlemmer 
mødte op i campingvogn i stedet for teltvogn udenfor 5 års aftalen. Der var enighed om, at 
foreningens bestemmelser herom skulle følges, d.v.s. at man kan forblive medlem efter 
udskiftning af teltvogn med campingvogn, hvis medlemskabet havde været aktivt i mindst 
5 år, som forenings regler tilsiger. Der var stor enighed i at teltvognen jo var det fælles 
grundlag for samværet. og det er  synet af de mange teltvogne ved træffet som gør 
fællesskabet der. samt hvad man selv kan gøre ang. forbedringer og ændringer i 
vognen, men man var velkommen på den anden side af "hækken" med campingvogn. 

 - Det indebar dog at et medlem fortrød at han ikke havde stemt for lukning af clubben - . 
Formanden tog afstand fra, at nogle medlemmer muligvis skulle have givet udtryk for 
noget andet. Hvis 5-årsreglen skal ændres, skal det ske efter generalforsamlings 
beslutning ønsker, hvilket der var stemning for i forsamlingen.  



Et hold ønsker fortsat medlemsskab efter 4 år med c.c. og nu i campingvogn. 
Den nye bestyrelse så se på. om der skal ændres i vedtægterne ang. 5 års regl.  

 
Da ingen havde yderligere at tilføje, takkede dirigenten for god ro og orden, og 
generalforsamlingen erklæredes afsluttet. 

 

Referat godkendt af dirigent Tim Oddershede______________________ 


