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Ja så blev det tid til bestyrelsens beretning om tiden efter 
generalforsamlingen sidste år. Vi har savnet jer. Bare tanken 
om at vi igen kan få et rigtigt generalforsamlingstræf er jo 
fantastisk. Jeg ved jo godt det ikke er helt rigtigt, der er jo noget 
med datoen ikke?

Vi er et halvt år for sent på den. Det er dog lidt pudsigt, at 
datoen er næsten den samme som i 2020. 

Vi håber og tror på, at generalforsamlingen i 2022 bliver i maj 
måned, så vi er tilbage til normalen igen.  

Jeg vil gerne starte med sige et par ord om generalforsamlin-
gen 2020. 

Det var med lodder og trisser, at vi fik den gennemført. For 
det første var der alle restriktionerne, som vi skulle overholde. 
Vi fik indkøbt rigelige mængder af håndsprit, fik lavet stativer 
de kunne stå i. Købt tynde plastik handsker til brug når vi skulle 
have mad. Vi vaskede borde og stole af i noget desinficeren-
de som skulle trække hele natten. Vi fulgte hele tiden med i 
myndighederne anbefalinger. Anja Robanke holdt siddende 
foredrag fredag aften, og alle skulle sidde med hovedet i sam-
me retning, og det skulle slutte kl. 22.00. Lørdag begyndte G.F. 
som aftalt kl. 10.00 og kl. 12.00 var den slut. Og lige netop kl. 
12.00 havde Søren og Mette aftenen før kl. 11.00 besluttet, at 
forsamlingsforbuddet blev sat ned. 

Det betød at vi måtte aflyse resten af træffet. 
Da maden til lørdag aften var købt og betalt, blev bestyrelsen 

hurtigt enige om at lave Take Away. Så alle der blev, fik al den 
mad de kunne spise, og lidt til. Man hentede mad i det man 
havde i bilen, tallerkner, fade, bokse, ja sågar opvaskebaljer. 
Alle tog situationen med godt humør, så det blev en fest uden 
underholdning og på afstand. 

Til generalforsamlingen i 2020 blev Jette Jensen og Flem-
ming Kirk genvalgt til bestyrelsen. Vi måtte sige farvel til 2 
bestyrelsesmedlemmer, Poul Christiansen og Klaus Horsbøl. 
Det betød at der kom to nye bestyrelsesmedlemmer ind, Mari-
anne Illemann og Michael Christiansen. Til konstitueringen om 
søndagen kom det til at se sådan her ud. Formand underteg-
net, kasserer Marianne Illemann, Sekretær Michael Christian-
sen, Vejhjælp Flemming Kirk, Medlems Service Birgit Jensen. 
Pladser og App Jette Jensen og Tommy Berg næstformand, 
træf og rabataftaler.

Den 15. maj 2021 lykkedes det for AutoCamperRådet at 
holde deres generalforsamling. De to deltagere fra foreningen 
var undertegnet, og vores kasserer Marianne Illemann. ACR 
arbejder stadigvæk på kørekort til 4250 kg. for sæson num-
merplader, lavere afgifter mm. De arbejder med kommuner om 
oprettelse af autocamperpladser, de har fat i handelsstands-
foreninger over hele landet. 

Bestyrelsens beretningen

De har flere igangværende projekter. I kan læse hele referatet 
af G.F. på ACRs hjemmeside. 

ACR er vi i DACF stadigvæk meget glade for, men vi kan vist 
roligt sige at foreningen er noget udfordret på vores repræsen-
tanter i rådet. 

Vi har haft flere udskiftninger af vores medlemmer i Rådets 
bestyrelse. Sidst har John Eriksen trukket sig og Ole Berg er 
trådt ind. Så nu er vores repræsentanter i ACR Gert Melchior-
sen som også læser korrektur på vores blad og Ole Berg som 
også er webmaster. 

På foranledning af nu udtrådte John Eriksen er det sådan, at 
de tre medlemsforeningers bestyrelser sammen med ACR’s 
bestyrelse skal mødes her til oktober, for at lægge en fælles 
strategi for ACR. Det forventer vi os rigtig meget af.  

Sidst i oktober 2020 skulle vi have været til den første rene 
autocamper messe i Fredericia. Vi havde glædet os rigtig 
meget, også fordi det var et nyt tiltag. Men som I jo ved så kom 
Corona i vejen, og messen blev aflyst.

 Så blev det november og foreningen skulle have haft julefro-
kost, men igen vi var nødt til at aflyse på grund af Corona. 

I november kom også vore nye interaktive brochure, den er 
ret flot synes vi selv. Der blev taget billeder til den, på vores 
generalforsamling på Tåsinge. 

Det er en brochure, der er gratis for foreningen at få lavet. 
Det er firmaet JS Danmark der står for det hele. Det er dem der 
i samarbejde med os finder de sponsorer, der kan kontaktes. 
Vi har brochurerne med, hvis der er nogen af jer, der har lyst 
til at få et par stykker til at ligge i camperen. Så kan I jo give 
dem væk, når I møder nogen, der gerne vil være medlem af 
foreningen. 

Det er også i november at kassereren i samarbejde med 
vores bogføringsfirma udsender kontingent opkrævninger, og i 
den forbindelse vil vi da gerne igen slå et slag for, at I tilmelder 
jeres kontingent til betalingsservice. Det er kun ca. halvdelen 
af jer der har tilmeldt jer betalingsservice. Kassereren bruger 
rigtig mange timer på at minde alle jer, der ikke er på beta-
lingsservice, om at I skal betale kontingent når og hvis I har 
glemt det. I december og januar havde kassereren over 300 
medlemmer der skulle kontaktes, og det sker to gange inden 
medlemmet bliver slettet. Der skal jo gerne være helt styr på 
indbetalingerne inden vi kan trække den korrekte medlemsliste 
ud af systemet, så I alle sammen får jeres blad og nyt årstal til 
jeres medlemskort. 

I februar skulle vi havde været på den store ferie messe, 
Ferie For Alle i Herning. Den var man også nødt til at aflyse på 
grund af Corona. I stedet for valgte de at lave en digital messe. 
Den var vi jo selvfølgelig med i. 
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Den gav foreningen god omtale, og vi havde et tilbud med på 
messen der hed at man kunne melde sig ind som standard 
medlem, til netmedlems pris. Det gav os 30 nye medlemmer, 
hvilket vi er godt tilfreds med.

Plads/APP udvalget består af pladsformand Jette Jensen, og 
så har Jette en god hjælper i vores medlem Jimmy Kähne. 

Det går bare rigtig godt med pladser. Der kommer ca. en ny 
plads ind om ugen, men der bliver jo også pillet nogle pladser 
af en gang i mellem. Jette vil gerne takke alle jer der sender 
rettelser ind angående pladser, det betyder så meget at vi er 
sammen om vores APP.

Januar og februar fik vi også på en måde en ny APP. Det vil 
sige, at vi ændrede vores APP til en webapp. Hvorfor så det, 
jo vi havde faktisk rigtig mange problemer med at APPen var 
langsom, og at den ikke kunne bruges på forskellige devices’ 
når de var af ældre dato. Vi, Jette og undertegnet var til møde 
med firmaet, for at klage over APPen, og få en forklaring. Der 
blev vi præsenteret for den ide, at ændre den til web i stedet 
for. 

Det vil sige at det er en hjemmeside vi kan lægge ind på for-
skellige ting, mobiltelefon, tablets, computer og så videre. Det 
gør, at den næsten kan køre på alle devices’, den er mega hurtig 
og den er altid opdateret, Ja det er altså Jettes skyld at den er 
det. De sidste småproblemer, der er eller har været, er Jette 
sammen med firmaet ved at få styr på. De penge vi skulle have 
brugt på den trykte guide, valgte vi altså, at bruge på webap-
pen i stedet for. 

Vi har også valgt at blive lidt mere grønne, tænke lidt mere 
på miljøet og hvordan vi kan bidrage til alle de forskellige ting 
der bliver gjort. Først og fremmest har vi valgt at vores blad 
ikke skal i plasticpose mere, men bliver pakket i papir i stedet 
for. Og vi har haft vores første miljødag. Storebededag blev vo-
res første miljødag, den blev holdt i samarbejde med Danmarks 
Naturfredningsforening og Ren Natur. Det blev ikke den store 
succes. Vi var alt for sendt ude med budskabet. Så til næste 
år 2022, vil vi komme ud med budskabet langt tidligere, og så 
håber vi på jeres opbakning. 

Den 31. marts var foreningen med til åbningen af den nye 
autocamperplads i København, Oceankajen. Og dagen efter den 
1. april var foreningen med til åbning af autocamperpladsen 
Kammerslusen. Begge steder var der meget moderat delta-
gelse, og festlighederne var også begrænset, alt sammen på 
grund af corona. 

Maj måned, ja der kom vi jo ikke til at holde generalforsam-
ling, forsamlingsforbuddet gjorde det helt umuligt. Vi var fak-
tisk ude og undersøge muligheden for en drive in generalfor-
samling. Men det var alt for stor en udfordring. En udfordring 
fordi vores biler er så mange forskellige størrelser. Og vi vil jo 
også helst være sammen fysisk og ikke hver for sig. Så den 
weekend blev brugt til at holde bestyrelsesmøde i stedet for. 

Juni skulle vores Nordiske repræsentant Jens Engkvist jo 
have været rejst til Finland, for at deltage i Nordisk træf. Men 
også det blev aflyst på grund af Corona. 

Da der jo hverken var holdt det ene eller det andet træf hen 
over året, besluttet bestyrelsen at vi ville lave et ekstra træf 
i år. Vi ville prøve med et familietræf, som mange af jer har 
efterlyst. Vi fandt, syntes vi selv, en rigtig god dato, første 
weekend i august. Vi havde fundet stedet. Det skulle være, 
Vesterhavscamping i Harboøre. Super søde mennesker der 
har pladsen, og meget autocamper venlige. Vi måtte desværre 
aflyse arrangementet, da der var alt for få deltagere tilmeldt. 
Men vi giver ikke op, vi skal nok prøve igen. 

Vi har efterfølgende fået at vide fra flere, at det er et dårligt 
tidspunkt, så nu må vi se hvornår det så kan blive. 

I weekenden den 13.-15. august, deltog foreningen i både 
åbent hus i Låsby og reception hos DanCamper i Horsens. 

Det sidste år er der sket rigtig meget på reklamefronten, og 
det kan vi takke vores sekretær Michael Christiansen for. Mi-
chael er journalist, og det nyder foreningen godt af. Vi har aldrig 
været så eksponeret, som vi er nu. Vores lukkede facebook 
gruppe har haft en stor tilgang, og på den åbne facebook side 
har vi fordoblet følgerne. Vi er også at finde på Instagram. 

Foreningens vejhjælp styres med hård hånd af Flemming Kirk 
og hans hjælper Ivan Hansen, og det går rigtig godt. Vi får hele 
tiden nye medlemmer. Den 1. januar trådte de nye betingelser i 
kraft, så nu er vores vejhjælp bare blevet endnu mere attraktiv. 
De eneste køretøjer under 12 tons vi ikke medtager i vejhjæl-
pen er erhvervsbiler.

Medlemsservice styres med fast hånd af Birgit Jensen, som 
får hjælp af Britta Boe, Vivi Bak og Flemming Kirk. Service har 
haft et fuldstændig vildt år.

Vi har fået rigtig mange nye medlemmer ca. 450-500. Coro-
na har selvfølgelig en del af æren og skylden for det.

Der er kommet rigtig mange campere ud at køre de sidste 
par år.

Vi har også flere henvendelser om hvad der måske er vigtigt 
ved køb af camper.

Det er nogle spørgsmål som vi jo ikke kan svare på, men 
vi kan da høre hvad de har tænkt sig, og give et par gode råd 
med på vejen, ikke om indretningen, men om frivægt, grøn ejer 
afgift mm.

Vi har atter måtte tage afsked med en servicehjælper. Lise 
Berg har valgt at stoppe.

Vi siger tak til Lise for din indsats. Håber du nyder friheden 
og camper livet.

Man skal jo lære en del om DACF for at kunne svare på alle 
jeres spørgsmål, (at svare på alt er der vist ingen der kan).

I medlemmer er blevet meget bedre til at oplyse jeres med-
lemsnumre når I henvender jer, men når I glemmer det, støder 
vi ofte på det problem, at den i husstanden der skriver til os 
ikke er den der er registreret på medlemsskabet, og så er det 
altså rigtig svært at finde jer via navnet. 

Eksempel: Ved oprettelsen skrives der: Hans Jørgen Jensen, 
men oplyser så ved henvendelse Hans Jensen eller Jørgen Jen-
sen. Det giver store udfordringer for medlemsservice. Derfor er 
det lettere med medlemsnummeret. 

Vores telefontid er onsdag fra 16.30 – 19.30.
Husk, at vi gerne svarer på spørgsmål, men at vi ikke kan 

svare på alle spørgsmål. 
Nogle gange er vi nød til at undersøge tingene, men vi finder 

alligevel ikke altid svaret.
Service siger tak for samarbejdet med jer alle, nye som gam-

le medlemmer.
Vores træf ansvarlig og rabataftale ansvarlig Tommy Berg 

har haft travlt det sidste år. Tommy har lagt rigtig meget arbej-
de i den her G.F, denne kommende julefrokost og G.F. i 2022. 
Foruden det har Tommy haft kontakten til vores nye trykkeri, 
og ikke at forglemme rabataftalerne. Tommy har hjemtaget 
flere nye rabataftaler til foreningen. Der er lige et par stykker 
jeg gerne vil knytte en kommentar til. 

I har mange gange efterlyst en aftale med et forsikrings-
selskab, og det har vi fået takket være Tommy. Vi har fået en 
aftale med G.F. forsikring. Det vi efterfølgende har hørt fra jer 
er, at nogen sparer rigtig mange penge, og for andre kan det 
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ikke betale sig at skifte selskab. Men tag kontakt til dem, og 
hør hvad de kan tilbyde dig. 

Så er der vores OK aftale. Hos OK kan man selv bestemme 
hvem man vil støtte når der tankes brændstof, mobilabonne-
ment, el m.m. Hvis I tanker hos OK, og har oplyst, at I støtter 
DACF så kommer pengene til foreningen. Så jeg vil bare komme 
med en opfordring: Få en OK APP og tilgodese DACF, så kom-
mer der penge i foreningens kasse hver gang I tanker. Og hvad 
skal de penge så bruges på. De skal selvfølgelig bruges på jer, 
vores medlemmer. Vi har i bestyrelsen besluttet at de blandt 
andet skal gå til spontantræf. 

I oktober 2020 modtog foreningen 5.395 kr. fra OK afta-
len. Men det tal kan blive ganget med både 3, 4 og 5, hvis I 
handler diesel hos OK, når I kører i Danmark. (Se bannerne ved 
forskellige OK tanke, hvor meget de har støttet f.eks. den lokale 
idrætsforening på denne måde).

I kan se alle rabataftalerne inde i forum, og også se hvad de 
forskellige giver i rabat. 

Vores økonomi ser fornuftig ud, men det er der jo ikke noget 
at sige til. Vi har jo ikke kunne holde julefrokost, eller deltage 
i noget på grund af Corona. Så regnskabet viser et overskud 
på 241.000 kr. Men nu er det så heldigt at Christina fra vores 
revisionsfirma VKST kommer og gennemgår regnskabet, og 
svarer på eventuelle spørgsmål fra jer, så det vil jeg ikke kom-
me nærmere ind på.

Vores kasserer Marianne har stadigvæk en bøn til jer, vil I 
ikke nok melde jeres kontingent betaling til BS. Altså automa-
tisk betaling i banken, det ville betyde så meget og være en 
kæmpe hjælp. 

Vores medlemstal er dd. …. hvor af de …. er netmedlemmer. 
Det fortæller os stadigvæk, at vores flotte blad betyder noget, 
da det primært er der forskellen ligger på net- og standard-
medlem. 

Vi sender jo stadigvæk nyhedsmail ud, hvad vi jo håber at I er 
glade for, og nu sender vi også nyhedsmail ud til vores netmed-
lemmer når det nye blad udkommer. Det har så givet lidt ekstra 
arbejde til Leif, som er vores forumansvarlig. Det er nemlig 
sådan at I skal være tilmeldt medlemsforum for at få adgang til 
at læse bladet derinde.

 Der er ellers godt gang i tilmeldingerne til forum, der kom-
mer ca. fire nye tilmeldinger hver uge. Tilmeldte brugere er d.d. 
1057, men det tal skulle gerne blive meget højere, så vi kan få 
noget mere aktivitet derinde. Forum er jo i skarp konkurrence 
med andre sociale medier, hvor Facebook trækker mest. De 
fleste mennesker bruger i dag Facebook, og der er et utal af 
autocamperrelaterede grupper vi kan melde os ind i. Vi kan 
spørge om alt på facebook. Spørger vi om én ting, kan vi være 
sikre på, at der kommer 200 svar, hvoraf de fleste handler om 
alt muligt andet end vores spørgsmål. Man ser også ofte, at 
folk spørger efter en tråd vedrørende et svar de tidligere har 
fået, men nu kan man ikke finde det igen. 

Hvis vi derimod bruger vores eget forum til at stille spørgs-
mål i, forsvinder det ikke igen, men kan hele tiden tilgåes igen 
og igen. Så min opfordring til jer alle er helt klart, brug vores 
eget forum. Tilmeld jer og stil spørgsmål derinde, kom med 
gode fif til os andre, eller del en god oplevelse eller hvad I nu 
synes. Det ville være så fantastisk at få mere gang i vores eget 
forum, så det kommer til at fungere som tiltænkt fra starten, 
og også blev brugt til for få år siden. 

Husk, at når I tilmelder jer til medlemsforum skal jeres bru-
gernavn altid starte med jeres medlemsnummer, ellers bliver I 
ikke godkendt. 

Vi har også rigtig mange der har jubilæum i år.
• 112 10 år jubilæum 
• 37 20 år jubilæum 
• 9 25 år jubilæum
• 2 30 år jubilæum
• Og så har vi tre der har 35 års jubilæum. 
Også I år har vi valgt, at jer der gerne vil modtage en jubilæ-
umsgave, men ikke deltager i generalforsamlingen skal sende 
en mail til service og meddele, at I gerne vil have den tilsendt. 

Og dem der er tilstede her ved generalforsamlingen, får 
selvfølgelig deres med hjem. 

Bestyrelsen vil gerne ønske jer alle sammen stort tillykke 
med jeres jubilæum. Det er så dejligt, at se at vi har så mange 
jubilarer. Tak til jer alle sammen, fordi I holder ved jeres for-
ening. Det sætter vi stor pris på. 

Vores visioner fra 2020:
Vi vil gerne blive ved med at være Danmarks største AutoCam-
per forening.
• Vi vil gerne tiltrække flere medlemmer til vores egne træf.
• Vi vil løbende udvikle og vedligeholde vores stell plads APP.
• Vi vil gøre mere for at være synlige i diverse medier.
• Vi vil gerne have mere og bedre samarbejde med de Nordi-

ske lande.
• Vi vil fortsætte med at højne vores blad.
• Vi vil arbejde på at nå medlemsnummer 10.000 pr. 31-12-

2025.
Det er vedtaget af bestyrelsen på vores møde den 9. november 
2020. 

Til slut vil jeg takke alle jer i bestyrelsen, tak for jeres indsats 
i det år der er gået. Vi har ikke set hinanden så meget til fysiske 
møder, men har også måttet bruge digitale møder. Vi har brugt 
mail rigtig meget, og det kan sommetider godt være en udfor-
dring. Som en klog mand jeg kender siger: det er altid modta-
geren der bestemmer budskabet. Men når det så er sagt, så 
synes jeg vi er kommet godt igennem året. 

 Vi vil også gerne sige tak til vores påhæng, tak fordi I altid 
sørger for god forplejning til os, både før under og efter vores 
møder. Tak fordi i altid er med ved vores side, tak for det store 
arbejde I også yder for både os og foreningen. Tak for jeres 
tålmodighed og forståelse overfor det, at bestyrelsesarbejde 
til tider kræver rigtig mange timer. Så uden jer og jeres støtte, 
kunne bestyrelsen slet ikke yde den indsats for foreningen som 
vi gør. 

Så tusind tak til jer alle sammen. 
Herfra skal der også lyde en tak til alle jer der på den ene 

eller anden måde yder en indsats i og for foreningen.
 Og tak skal også lyde til jer der yder ved at være medlem, for 

uden alle jer var der ingen forening.
Til allersidst kan jeg oplyse, at vi har aftalt generalforsamling 

i 2022 den 14. maj i Roskilde. 

Anne (2589)
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