Referat fra møde onsdag den 9. august 2017 kl. 16:00-19:15,
på adressen TJ-camper, ConstanCavej 1, 8722 Hedensted.
Deltagere:

Helmut Madsen
Morten Lægaard
Hans Jørgen Vad
Flemming Stagis
Tonny Paepke Jørgensen
Henrik Bagger
John Ipsen

HM
ML
HJV
FS
TPJ
HB
JI

Dansk AutoCamperForening
Dansk AutoCamperForening
DK-Autocam
DK-Autocam
CamperVenner
CamperVenner
(aFud)
Webmaster

Dagsorden:

1. Velkomst
2. KonsOtuering
3. Referat fra generalforsamling 2017
4. Bannerreklamer
5. KL's Turismetræf, Orsdag den 29. august 2017, kl. 10-16 i Odense. Pris 1.995 + moms.
6. Parkeringsforeningen af 2015 (DFAC)
7. Transportministeriet. B-kørekort op Ol 4.250 kg.
8. Arbejdsfordeling
9. Nyt om pladser
10. Eventuelt
11. Næste møde

Referat:
Ad. 1: Velkomst

FS bød velkommen og takkede aber TPJ for at lægge lokaler Ol mødet.
Der blev foretaget en kort præsentaOon for Rådets nye medlemmer.

Ad. 2: KonsCtuering

Rådet konsOtuerede sig som følger:
Formand:
Morten Lægaard / DACF
Næsformand:
Henrik Bagger /CamperVenner
Sekretær:
Flemming Stagis / DK-A
Kasserer:
Hans Jørgen Vad / DK-A
Webmaster:
John Ipsen / Webmaster
Bestyrelsesmedlem:
Helmut Madsen / DACF
Bestyrelsesmedlem:
Tonny Paepke Jørgensen
FS laver adresse m.m.-liste over bestyrelsesmedlemmerne. Endvidere skal der laves en liste over
diverse kontaktpersoner i ministerier, styrelser m.m.
Der skal foretages rebelser i bank, CVR-register m.m. i forbindelse med formandsskiget.

Ad. 3: Referat fra generalforsamling 2017

Det blev drøget, hvorledes man på generalforsamlingen havde beslubet størrelsen af konOngentet
for 2017 og 2018. Resultatet kan ses i referatet fra Generalforsamling 2017.

Ad. 4: Bannerreklamer

FS uddelte udkast Ol notat vedrørende bannerreklamer. Der blev foretaget diverse rebelser og ML
undersøger om de skal sælges som sponsorreklamer eller på almindelig vis, samt hvordan vi står
regnskabsmæssigt, bl.a. med hensyn Ol moms m.v.

Ad. 5: KL's Turismetræf, Crsdag den 29. august 2017

Træﬀet er kl. 10-16 i Odense. Pris 1.995 + moms.
Det undersøges, om Henrik Bagger har mulighed for at deltage. Hvis ikke mente FS at han kunne
deltage. Egerfølgende har HB meddelt, at han er arbejdsramt og FS har fået forbud grundet ferie i ny
camper. Altså ingen deltagelse fra ACR.

Ad. 6: Parkeringsforeningen af 2015 (DFAC)

ACR’s bestyrelsen vil gerne opfordre bestyrelserne i Rådets 3 medlemsforeninger Ol at gå ind og gøre
opmærksom på, at man støber fuldt op om ACR, så man kan slippe for den personlige hetz fra
medlemmer af Danmarks Frie AutoCampere DFAC). Debe foregår ogest på FaceBook.
Endvidere har DFAC ﬂere gange modarbejdet kommuners skiltning, som de påstår, er lovstridig,
hvilket oge er forkert. Debe giver problemer for ACR egerfølgende.
Der udarbejdes et nyt (det 3.) oplysningsnotat Ol de danske kommuner, for (aber) at gøre
opmærksom på ACR’s velvillighed i forbindelse med oprebelse af autocamperpladser.

Ad. 7: Transportministeriet. B-kørekort op Cl 4.250 kg.

Der er på det sidste lavet et rigOg godt stykke arbejde omkring sæsonnummerplader,
2/4sengsproblemaOkken, kørekortsbestemmelser m.m. Der er kommet posiOve Olbagemeldinger fra
ministerierne med lovning på, at der vil blive arbejdet videre med forslagene.
HM deltager i et fællesnordisk samarbejde med autocamperforeninger fra S, N, F og DK. Her vil der
blive orienteret om vores iniOaOver overfor regeringen. Så måske kan de støbe os i sagerne.

Ad. 8: Arbejdsfordeling

TPJ ønskede en fordeling af opgaver, så det var sjællændere, der tog sig af stellpladser på Sjælland og
Sydhavsøerne og Jyderne tog sig af Jylland og Fyn.
DACF har en fast formular, der rundsendes Ol bestyrelsen. HM er tovholder.

Ad. 9: Nyt om pladser

En plads på nordsiden af Stevns er i kikkerten.
Der skal sæbes fokus på Aarhus.
Der er indsendt ansøgninger om Olladelser i landzone for de to pladser i Blåvand.
I Hirtshals regner man med 50-60 pladser i 2018.

Ry Sportshal vil gerne etablere 10-12 pladser.
Hedeland (stort naturområde ejet af Taastrup, Roskilde og Greve kommuner) har holdt
bestyrelsesmøde og vil frigive AC-pladser.
Viborg kommune leder eger en egnet AC-plads eger at et andet projekt er kuldsejlet. Der er afsat
300.000 kr. Ol etablering.

Ad. 10: Eventuelt

Domænet ”ACR.DK” er blevet ledigt og skal købes nu. JI står for indkøbet.
I det hele taget skal der ryddes op i de domæner vi ejer. HJV ﬁnder navnene på samtlige vore
domæner.
Der skal laves et ”årshjul”, så bl.a. bestyrelsesmøder og generalforsamling fastsæbes på et Odligt
Odspunkt. Der skal satses på et bestyrelsesmøde hvert kvartal, men der er selvfølgelig mulighed for
ekstraordinære bestyrelsesmøder, ligesom der stadig kan aooldes videomøder.
Der skal oprebes mapper i GoogleDrive.
HM og ML sæbes på som redaktører af FaceBook-siden.

Ad. 11: Næste møde
Næstemøde aooldes

Onsdag den 6. december 2017, kl. 16:00

Hos TJ-Camper.
Skal vi holde julefrokost sammenskudsgilde ?

Referat sendt Ol:
- Tonny Paepke Jørgensen / CamperVenner
- Henrik Bagger/CamperVenner
- John Ipsen / Webmaster
- Helmut Madsen / DACF
- Morten Lægaard 7 DACF
- Hans Jørgen Vad / DK-A
- Flemming Stagis / DK-A
Kopi Ol

- Anne Norup / DACF
- Finn Knudsen / CamperVenner
- Eddy Gandløse / DK-A

Hilsener Flemming

