
Referat fra Generalforsamling i Dansk Campingskiklub 

Lørdag d. 25. August 2018 

På Rødvig Camping 
13 vogne var repræsenteret 

Formanden bød velkommen. 

1. Valg af dirigent & referant

Per blev valgt som dirigent og han konstaterede at der var lovligt indkaldt til GF.

Tina blev valgt som referant

2. Formandens beretning (Kurt)

Formanden ”beklagede” at der ikke var så stort fremmøde som sidste år (jubilæumsåret)

Herefter gennemgik formanden sæsonens ski turer. Det har været en fantastisk sæson,

men MASSER af sne på alle ski destinationer.

Der har også været mange andre gode arrangementer bl.a julefrokost.

Årets ”bamse” gik til Lene og Bjørn for deres deltagelse med teltvogn, både i kulde og

varme.

Facebook side er aktiv.

Bill kæmper med vores hjemmeside, da den har været under hacker angreb. Ny

hjemmeside er undervejs.

Formanden takkede arrangørerne (Lene & Bjørn) og gav en lille gave, for et fint 

arrangement. 

Formandens beretning blev godkendt. 

3. Regnskabsaflæggelse (se vedlagt)

Regnskabet blev gennemgået af kasseren (Pia).

Der er et underskud på kr.9.386, som skyldes klubben jubilæumsfest i august 2017.

Regnskabet blev godkendt.

4. Forslag til budget

Kassereren foreslå uændret kontingent kr.300

Papkasserne til vores 2 telte er defekte. Det foreslås at købe nye stabelbare plastkasser.

Investeringen vedtaget. Tine og Bent undersøger markedet og kommer med forslag til

bestyrelsen.



1. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

2. Valg til bestyrelse 

Sidste år var følgende poster på valg: 

Flemming West, medlems nr.287  

Bestyrelsesmedlem Tina Crusell, medlems nr.235  

Kassere Pia Clausen, medlems nr.105 

 

Hvilket betyder at følgende poster skal vælges i år: 

               Formand Kurt Andersen, medlems nr. 374 – blev genvalgt 

              Webmaster Bill Hussmann, medlems nr.212 - blev genvalgt 

              

3. Valg af suppleant 

Suppleant er på valg - Kate Kristensen, medlems nr.182 - blev genvalgt. 

 

4. Valg af revisor 

              Revisor er på valg - Hanne Kristensen, medlems nr. 365 -  blev genvalgt. 

 

5. Præsentation af planlagte ture for den kommende vinter (2017-2018) 

• Ø-Tur  – d.21-23 sep. 2018 – Orø. Bendte & Kurt 

• Uge 43+44, 2018 – Neustift. Margit & Gert, Kirtsen & Preben 

• Julefrokost – d.23-25 nov. 18. På Rørvig Camping. Lene & Bjørn 

• Uge 4+5, 2019 – Campitello. Kate & Erik, Tine & Bent 

• Påske 2019 - Neustift. Margit & Gert, Kirtsen & Preben 

•  St.Bededag (16-19 maj 2019)  Cooling. Øst for Storebælt. Tine & Bent 

• 29-31 august 19 – Årsmøde. Vest for Storebælt. Kate & John, Hanne & Tommy 

• Man er velkommen til at slå flere ture/arrangementer op på hjemmesiden. 

 

6. Eventuelt 

Der blev debatteret om prisen på kontingent. Nogle mener at kr.300 om året er lidt dyrt 

for at være medlem, hvis man ikke deltager til arrangementer og derved nyder godt af den 

opsparing som gør at det er muligt at give tilskud til aktiviteter til cooling og årsmøde. 

Kontingent fastsættelse kan tages op til næste års generalforsamling, hvis der bliver stillet 

forslag om debat / ændring. 

Bestyrelsen er opmærksom på stillede forslag til næste år. 

 

Der blev debatteret omkring hjemmeside og Facebook side. 



Her kan der ligeledes stilles forslag om at Facebook siden bør anvendes i stedet for vores 

nuværende hjemmeside. 

Bestyrelsen er opmærksom på stillede forslag til næste år. 

 

Formanden afsluttede mødet med at takke for god ro og orden.  

 

 

Referent Tina Crusell 


