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Nyhedsmail nr. 3 - 2022                                          

 

 

 

Om ikke så længe siger vi tak for 2022 og velkommen til 2023. 

2023 er et stort år for Combi Camp Clubben, det er nemlig året, hvor Clubben fylder 50 år, og det skal 

selvfølgelig fejres. 

Festudvalget er i fuld gang med planlægningen og pladsen er allerede reserveret. 

Vi kan løfte sløret for at vores rammer til generalforsamlingen bliver på Reersø Camping, men nærmere om 

det i det nye år. 

Velkommen til: 

626 - Helle & Stig Kristiansen, Værløse 

627 - Klaus Johansen, Hvalsø 

628 - Camilla & Søren Valter, Hesselager 

629 - Birgit & John Jensen, Holeby 

630 – Wiea & Harmen Scholten, Dronninglund 

Lidt om 2022  

Opstarts stævne i Ringkøbing. 
 

Denne gang var opstartsstævnet og generalforsamlingen rykket til det vestjyske. Vi skulle have været der 

for 2 år siden, men det blev aflyst pga. den første Corona bølge. 

 

Fredag eftermiddag blev der afholdt generalforsamling og efterfølgende banko. 

Under eventuelt til generalforsamlingen, holdte formanden en takketale til Preben Skov, for hans arbejde i 

bestyrelsen i 10 år. Preben kunne med sindsro trække sig efter de 10 år og se tilbage på en god tid i 

bestyrelsen. 

 

Bent Dalsgaard havde også valgt at træde ud af bestyrelsen efter 2 år som kasser. Hans arbejde i Clubben 

som kasser, har han opfyldt til UG. Han fik ligeledes et par pæne ord med på vejen. 

 

Efter at bestyrelsen havde konstitueret sig, blev posterne fordelt således. 

 

Formand: Tim Oddershede 

Næstformand: Marianne Ellehauge 

Kasser: Kate Frank Thyge 

Webmaster: Jette Drøger 

Sekretær: Annalia Østergaard  
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Omnia ovn. 
 

Lørdag havde Jette Drøger inviteret til workshop hvor der blev vist hvad en omnia ovn kan bruges til, og der 

var rig mulighed for smagsprøver. 1000 tak til Jette for at invitere os ind i omniaens verden.  

 

    

 

Lørdag aften blev der spist rester fra generalforsamlingen. Dette skete igen i fællessalen som vi havde fået 

stillet til rådighed af campingpladsen, mange tak for det. 

Midterstævne i Hillerød 

Denne gang have Clubben valgt en campingplads midt i byen. Byen var Hillerød. Pladsen er 2 gange 

blevet kåret til Danmarks bedste campingplads, første gang i 2019 og igen i 2022. 

Pladsen er meget flot og hyggelige med bla. flotte græsplæner, som formentlig skyldes at det ikke var 

velset, at have underlag/dug under forteltet. 

Fredag var der købt ind til fælles grill, menuen var hjemmelavet burgere. Alle hjalp til med at få ordnet salat, 

løg mm.  

Bøfferne var købt som formet, det var en kæmpe hjælp. Middagen blev selvfølgelig indtaget ved langbord.   

  

 

 

     
 

 

Sejltur på Hillerød slots sø 

 
Lørdag havde Marianne sørget for at Clubben kunne 

komme på en sejltur på Hillerød Slotssø, hvor vi havde 

båden helt for os selv. Det var en smuk tur. 

Her er det Valdemar og Katrine, der fik lov til at være 

”styrmand/kvinde” for en stund. 
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Besøg af DCU 

 

 

 

  

 

 Lørdag eftermiddag kom Torben Brandt fra DCU forbi, for at lave et indlæg til  

 DCU Bladet, indlægget kan læses på vores hjemmeside.  

 

 

     Tim og Torben 

 

 

Aftensmaden bestod af rester fra fredag, suppleret med det man selv havde med, maden blev selvfølgelig 

også her indtaget ved langbord. 

  

 

 

 

En lille sjov historie 

Til velkomsten på opstartsstævnet i Ringkøbing, hilste formanden Tim pænt 

velkommen til alle medlemmer der var med. Clubben er så heldig at have 3 

medlemmer fra samme by, nemlig Mørke.  Byen Mørke er ikke ret stor og 

her ”kom” formanden til at sige at hele Sognet Mørke, nu er en del af 

Clubben. Det blev der grint meget af.  

 

På midterstævnet i Hillerød, tog de ”hævn”. Hr. Præst (han hedder Præst til 

efternavn) agerede præst fra ”sognet”, han havde en lille klokke og så kaldte 

han ellers til samling. 

 

Her er de 3 ”vise” mænd fra Mørke sogn. 

 

 

Afriggerstævnet i Kerteminde. 

Stævnet blev holdt på en hyggelig campingplads, som ligger næsten helt nede ved vandet. 

Der var højt humør og sommeren viste sig fra dens bedste side. 

Nogle besøgte Vikingemuseet Ladby som er et kulturhistorisk museum, som udstiller Ladbyskibet, der er 

Danmarks eneste bevarede skibsgrav fra Vikingetiden. 
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Langbord blev det selvfølgelig også til. 

 

 

Lidt om 2023: 

Bestyrelsesmøde 

Bestyrelsen holder møde i februar, så hvis der er nogle af vores medlemmer, som har nogle emner de 

gerne vil have behandlet af bestyrelsen, er man velkommen til at sendes en mail til formanden på 

formand@cc-club.dk sendes d. 1. februar 2023. 

 

Julehilsen 

Bestyrelsen vil ønske alle vores medlemmer, følger på hjemmesiden og på Facebook en rigtig dejlig jul og 

et godt Nytår. Vi ses i 2023  
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