Referat fra møde den 17. december 2016 kl. 12:00-16:00,
på adressen Nyborgvej 21, 5540 Ullerslev.
Deltagere:
Finn Knudsen
Mariann Stengaard
Hans Jørgen Wad
Tonny Paepke Jørgensen
John Ipsen
Anne Norup

FK
MS
HJW
TPJ
JI
AN

Flemming Stagis

FS

CamperVenner
DK-Autocam
DK-Autocam
CamperVenner
WebMaster
Observatør fraDansk Autocamper
Forening (Afbud)
DK-Autocam

Dagsorden:
1

Indledning og velkommen.

2

Godkendelse af referat fra mødet den 12. november 2016.

3

Økonomi.

4

Fremtidige vedtægter. (Udkast fremsendes snarest)
-

Antal medlemmer i bestyrelsen ?

-

Andre bestyrelsesmedlemmer

5

Webmaster.

6

Siden sidst.
-

7

Høringssvar vedr. ændring registreringsafgift sendt den 26. november 2016

Eventuelt.
-

Ny kontaktperson i Erhvervsministeriet: Fuldmægtig Søren Bøllingtoft Knudsen

-

Brev til Autocamperforhandlere om bannerreklamer. (Udkast fremsendes snarest)

8 Næste møde.

Ad 1:

Indledning og velkommen.
FS bød velkommen og takkede MS for lån af mødefaciliteter.

Ad 2:

Godkendelse af referat fra mødet den 12. november 2016.
Referatet blev godkendt og underskrevet. Referatet kan nu lægges på hjemmesiden.

Ad 3:

Økonomi.
Siden sidst har der kun været udgifter til møde aktiviteter (kørsel m.m.).
Det er ikke meningen, at indtægter fra eventuelle bannerreklamer skal erstatte
indbetalinger fra foreningerne.
Støtte til ACR-repræsentation på messer m.m. skal søges støttet af VisitDenmark.

Ad 4:

Fremtidige vedtægter.
Indtil videre er der max. 7 bestyrelsesmedlemmer. Tre mulige fra hver forening samt 1
webmaster. Dette forventes ændret, hvis/når der kommer yderligere foreninger i
ACR.
Der skal ikke være mulighed for et repræsentantskab, dækkende forhandlere og
”løse” bidragydere, da disse ikke må have økonomisk indflydelse på ACR. Man kunne i
stedet tilbyde mulighed for 2-4 nyhedsbreve pr. firma (bannerreklame) pr. år.
Bestyrelsesmedlemmer skal have fuldmagt fra respektive egne bestyrelser om at
kunne tage beslutning uden først at rådføre sig med egne bestyrelser.

Der var indkommet følgende kommentarer til vedtægterne:
§1 Foreningens navn og hjemsted
(1) Foreningen bærer navnet AutoCamperRådet og bruger tilnavnet ACR, der ser sig
selv som et fælles politisk talerør for autocamperbrugere i Danmark og tiltrækning af
autocamper turisme til Danmark.
(2) ACR er hjemmehørende på den til enhver tid siddende formands adresse.
Foreningen AutoCamperRådet blev stiftet 11. december 2010
(3) Foreningen er politisk, etnisk og religiøst neutral.
(4) Regnskabsåret er kalenderåret.

§2 Foreningens Formål
(1) ACR repræsenterer interesserne for autocamperbrugere, især overfor offentlige
myndigheder, VisitDanmark og andre relevante organer. ACR arbejder aktivt for at
formidle autocamperpladser og arbejder for forbedringer gennem lovændringer for
autocampere.
(2) Formålet er at bidrage til en større gensidig forståelse for autocamper kulturen og
deltage i nationale og internationale tiltag om autocamper adfærd og lovgivning.
Repræsentere autocamperbrug i Danmark på internationale messer (f.eks. Caravan
Salon på VisitDanmark’s stand, hvis muligt) og bidrage aktivt til trafiksikkerheden og
sikkerhed i autocampere i øvrigt.
§3 Bidrag og Velgørenhed
(1) Foreningen benytter sig udelukkende og direkte af midler fra velgørende formål i
henhold til skattelovgivningen. Foreningen er non-profit; den forfølger ikke egne
økonomiske formål.
(2) Midler fra foreningen og bidrag til foreningen bliver kun brugt til foreningens
lovmæssige formål. Medlemmerne modtager ingen løn eller bidrag fra foreningens
midler.
(3) alle medlemmer af foreningen er frivillige. De har ret til rimelig kompensation for
deres dokumenterede transport udgifter i forbindelse med opgaver for foreningen kilometertakster, bro- og færgeudgifter.
Ad 5:

Webmaster.
JI fremviste forslag til ny webside til ACR. Siden var meget ”levende” og blev
godkendt. JI arbejder videre.

Ad 6:

Siden sidst.
Høringssvar vedr. ændring registreringsafgift sendt den 26. november 2016. Svarene
kan ses på høringsportalen.dk. Første behandling er i gang.

Ad 7:

Eventuelt.
ACR har fået ny kontaktperson i Erhvervsministeriet. Det er Fuldmægtig Søren
Bøllingtoft Knudsen.
Brev til Autocamperforhandlere om bannerreklamer fremsendes først, når den nye
hjemmeside er klar. Brevet afkortes og sendes også til leverandører af
campingtilbehør.
VisitDenmarks tyske folder er af Campingrådet blevet lovet revideret, så den svarer til
danske forhold. FS følger op.
TPJ tager kontakt til politikere for at få sat noget i gang omkring registreringsafgiften.

Der er kommet tilbagemelding vedrørende de af ACR indsendte og foreslåede
ændringer til campingreglementet. Det er meddelt, at man har modtaget dem og at vi
er taget alvorligt.
FS deltager i VisitDenmarks arrangement ”Turismepolitisk Årsmøde” fredag den 20.
januar 2017.
Ad 8:

Næste møde.
Næste møde afholdes efter nærmere aftale, men det forventes at blive sidst i januar
2017.

Sendt til:

- Finn Knudsen
- Mariann Stengaard
- Hans Jørgen Wad
- Tonny Paepke Jørgensen
- John Ipsen
- Anne Norup
- Flemming Stagis

Hilsen Flemming

ilsen Flemming

