
Referat generalforsamling i Combi Camp Clubben – 5/5-2016 kl. 14.10 
Dirigent: Ib Larsen 
Stemmetællere: Gunner Iversen og  Conny 
Referent: Jørn Castrup Jørgensen 
 
Formanden aflagde beretning for året 2015: 
Traditionen tro blev der i 2015 afholdt 3 stævner forskellige steder i landet: 1. Opstartstævnet blev afholdt 
på Nysted Camping hvor 11 vogne deltog. 2. Midterstævnet blev afholdt på Bogense Strand Camping, her 
deltog 6 vogne. Afrigger stævnet blev afholdt på Fårup Sø Camping hvor 7 vogne deltog. 
Bestyrelsen har i 2015 holdt en række møder, det første lige efter sidste generalforsamling hvor bestyrelsen 
konstituerede sig. Det andet møde blev holdt hos Tim – en stor tak til Kirsten som stod for en dejlig 
bestyrelses frokost. Det tredje blev afholdt her på pladsen, hvor vi klarede de sidste ting inden 
generalforsamlingen. Herudover har der været afholdt 2 mindre arbejdsmøder hos Jørn og undertegnede. 
Clubben har i det forløbne år mistet 2 medlemmer. John Poulsen, medlem nr. 509 og Lene Storgaard, 
medlem nr. 420 som også i en periode sad i bestyrelsen. Vi afholdt et minuts stilhed under 
standerhejsningen for at ære deres minde. 
Clubben har ikke deltaget i nogen udstillinger i år. Vi har faktisk ikke rigtigt hørt from hverken forhandlere 
eller hollænderne. 
Bestyrelsesarbejdet kører helt fint og de spørgsmål eller problemer vi støder på får vi hurtigt klaret. 
Clubbens nye hjemmeside er tæt på at blive sat i luften. Der ser pt. ganske fornuftig ud. Og skulle gerne 
være betydeligt nemmere at vedligeholde.  
Kassereren fremlagde og gennemgik det reviderede regnskab for 2015 som blev godkendt. Clubben har i 
dag 28 medlemmer. 
Der var ingen indkomne forslag. 
På valg til bestyrelsen var Ib Larsen, Karin-Marie Iversen og Preben Skov som alle blev genvalgt. 
Vagn Ove Mortensen blev valgt som suppleant til bestyrelsen. 
Lise Lünell blev valgt som revisor. 
Johnny Larsen blev valgt som revisor suppleant. 
Der var ingen emner under punktet eventuelt. 
Generalforsamlingen sluttede kl. 14.30. 


