Beretning fra Årsmødet

Julefrokost og skiture

NR: 44 – 11. Årgang SEPT. 2004

KLUBUDVALG

Klubbens formål er :
• at sprede interesse for skicamping
• at samle og udveksle erfaringer
• at arrangere fællesture med skisport
• at gøre fritidsaktiviteten billigst mulig
• at samle skicampister til socialt
samvær
Klubåret løber fra 1. august til 31. Juli.
Medlemskontingentet for klubåret
2002/03
blev på årsmødet i august igen fastsat
til kr.150,-. Der gives rabat på kr. 25,ved til-melding efter 1. maj.
Gyldigt betalt girokort (et pr. familie) er
bevis for medlemskab af klubben.
Bladet SKI-cam-PISTEN udkommer 3 4
gange årligt: September, marts og juni.
Derudover kan der forekomme ekstra
udgivelser f. eks. i december måned.
Forfattere til tekster, artikler, historier
og
tegninger i bladet er selv ansvarlige for
indhold,
ophavsrettigheder m.v.
Redaktionen påtager sig intet ansvar
herfor.
HUSK SIDSTE
FRIST FOR
INDLEVERING AF
INDLÆG ER DEN
10.Dec. - 2004

DCS-SEKRETARIAT
KONTAKTPERSON SYDVEST
Annette & Lars Møller
Højmark 29, Rinkenæs
6300 Gr åsten
74 65 42 21 Mobil: 21 70 92 72
la-nette@get2net.dk
DCS-KASSERER &
KONTAKTPERSON ØST
Pia Clausen & Per Olsen
Krogestykket 48
2730 Herlev
44 84 87 23 Mobil: 40 60 12 85
per_olsen@hp.dk
PR UDVALGET
Dorrit og Jan Bo Rasmussen
Ejbydalsvej 176
2600 Glostrup
44 92 70 91 Mobil: 23 22 27 28
jan@rasm.dk
KRITISK REVISOR
Dorthe Andreasen
Hjørringgade 61
9850 Hirtshals
98 94 47 15 Mobil: 40 92 47 15
KONTAKTPERSON VEST
Dorthe / Hans Jørgen Andreasen
Hjørringgade 61
9850 Hirtshals
98 94 47 15 Mobil: 40 92 47 15
BLADREDAKTION
Tine og Bent Krogh
Tanggårdsvej 10
2680 Solrød Strand
56 14 54 59 Mobil 28 96 20 68
bentkrogh@post3.tele.dk

200 km/t. med en T@B XL på krogen
Knaus Tabbert gruppen fortæller i
deres presserum, at under en
højhastighedstest i maj 2004 har
Tabbert og det tyske tuningsfirma
Porsche Tuner TechArt sat en
bemærkelsesværdig rekord. Et
vogntog, der bestod af en Porsche
Cayenne Turbo og en serieproduceret T@B XL, der har en
egenvægt på 1100 kg. kørte med en hastighed på 199,53 km/t.
Rekorden er sat på et Michelin testecenter nordøst for Berlin.
Hastigheden er målt med GPS udstyr i overværelse af en notar
samt repræsentanter fra ADAC og ACE (Auto Club Europa).
Testholdet udtaler, at det er muligt at slå den hidtidige
hastighedsrekord på 207 km/t. Det vil man forsøge i den nærmeste
fremtid...

Julefrokost,26-28 November

og

Vil blive holdt på Feddet camping
hvor hver familie skal medbringe en ret til fællesbordet.

Vores julefrokost vil starte kl. 14 lørdag d. 27 i fælleshuset.
H v i s I h a r l y s t t i l a t d e l t a g e, så g i v o s e t r i n g o g f o r t æ l ,
h v a d I v il m e d b r i n g e t i l f æ l l e s b o r d e t .
Der kan bruges camping checkes og det anbefales,
da priserne ellers vil være
Voksen : 66,- pr. døgn
Børn 0-11 : 45,- døgn
Hund : 15,- døgn
Strøm : 30,- pr. døgn
Ved checkes er prisen 104.5 kr. inkl..2 voksen , el , bad og
h u n d. U d o v e r p e r s o n e r / b ø r n b e t a l e s o v e r n æ v n t e p r i s e r . V e d
tilmelding kan der også bestilles checkes.
Da vi vil være flere om ekspeditions og
forsendelsesomkostningerne.
Tilmelding skal ske senest den

15. November til.

Bjørn & Lene Frost
Tlf. : 43612187 / 51902186 / 41166033

Vejen til store ferieoplevelser
* LMC campingvogne
* Brugtevogne se:
www.oecc.dk
* Isabella fortelte,
* Tilbehør & reservedele,
* Eget værksted.

Jersie Strandvej 88, 2680 Solrød Strand
Tel. 56143355 Fax 56146636

Åbningstider: Man -, tirs -, tors- & fredag 10 -17,
onsdag lukket, lørdag 10 -14, søndag 10 -16

_________________________________________________________________________________________________

,

NH Camping A/S
6230 Rødekro
74 66 23 63

• Autoriseret værksted, service og skadearbejde udført af fagfolk.
• Kæmpe udstyrsafdeling med alt udstyr til camping.
• Stort udvalg i brugte campingvogne. Landsdele største brugtvognsudstilling.
• Fortelte er vores ”kæphest”. Se 10 modeller opstillet fra
• Autoriseret

forhandler af mærkerne:

______________________________________________________________________

Titel: Årsmøde 2004 i Dansk Camping Ski Klub.

I formandens fravær enedes vi om i fællesskab at lave beretningen for året.

Uge 42
Neustedt

3 familier var afsted på gletscher ferie. Turen var perfekt, sneen var rigtig god,
godt vejr og ingen sjap. Der er kun åben på toppen på denne tid af året, men
alligevel perfekt.
Campingpladsen ligger nede i byen, og der er sol på pladsen til kl. 17.00. Der er
gode restauranter og man kan gå til alt. Dog er der 15 km til liften.

Julen / uge 3-4-5
Prutz

Julen:
7 familier afsted. Der var ikke så meget sne, så kun halvdelen af terrænet var
åbent. Der er ikke præpareret særlig godt, og der var problemer med tyskernes
nytårsskyts – de manglede respekt for teltene! Sværhedsgraden var ok, der var
fra blå til sorte pister. Campingpladsen ligger ca. 6 km fra liften.
Uge 3-4-5
Masser af sne, gode beværtninger. Varme i gulvet på campingpladsen. Man kan
benytte campingchecks fra 1/1 – 1/7. For 2 voksne, hund, frit bad og 5 kwh pr
døgn ca. 104 DKK. Strøm herudover afregnes efter måler. Der er skibusser i
området, men de er ikke særlig regelmæssige.

Julen
Westendorf

Julen / uge 7-8
Campitello

Anton samt familie har fast tradition med at holde jul der. Der var masser af sne,
og masser af danskere – omend kun 1 vogn fra klubben. Campingpladsen er en
dejlig luxusplads, men også lidt dyr. DK4 sender optagelse fra uge 3-4 i
efteråret. Westendorf er også velegnet for de, som ikke står så meget på ski.
Godt terræn for gåture i smukke omgivelser.

Julen:
6 familier afsted. Fint at køre derned, masser af sne på pisterne. Sværhedsgrad
fra blå til sort. Dejlig plads midt i byen. Ligger meget smukt, og pladsen er pæn
og ren. 250 m. til liften. Mange restauranter til ok priser i både Campitello samt
Canazei. Husk at få liftkort til Superski, ellers kan man risikere at ”sidde fast”
midt i det hele!
Uge 7-8:
11 familier afsted. Igen masser af sne. Man kan sidde ude om eftermiddagen. 2
dage med blæst, men ellers dejligt vejr.

Uge 7 – 10 - 11

Uge 7:

Idre
/Tannådalen

3 familier afsted. Godt som sædvanligt. Der var faldet meget sne – 1,5 meter på
en nat. Der var nogle nedfarter der ikke var åbnede. Man er ved at modernisere
meget deroppe. Man starter på løjpen lige uden for campingdøren!
Uge 10:
4-5 familier afsted. Meget blæst

Julen + uge 7-8
Hafjäll

Julefrokost

Sæsoncooling

Regnskab

Forslag

Klubblad /
webside

Flere er fastlæggere heroppe, området godt, og pladsen god.

Blev holdt for 12 familier med højt humør i Stenløse.

12 familier deltog i begivenheden i Sunds.

Regnskabet blev godkendt. Der var en enkelt bemærkning fra revisoren om
ombytning af 2 bilag. Medlemstallet er faldet, men ligger på et stabilt niveau på
mellem 72 og 86 medlemmer. Hvis det falder yderligere, skal vi overveje at
sætte hvervekampagner igang.

Det blev forslået at invitere gæster med til cooling, alternativt holde et
informationsmøde for gæster i Kr. Himmelfartsferien. Vi blev enige om, at
budskabet om klubben udbredes fra mund til mund, man kan downloade
brocurer fra vores webside, som også kan deles ud.

Bent vil gerne stoppe med at være redaktør for klubbladet. Da ingen andre
meldte sig på banen, enedes vi om, at vi istedet skal have en prossionel til at
sætte en webside op, som vi selv kan sætte ting på. Det skal understreges at den
nuværende hjemmeside er udmærket til det nuværende formål, men hvis
medlemmerne selv skal kunne lægge ting ind, og faktisk selv vedligeholde den,
skal vi have et andet set up. Dette er så stort et arbejde, og sammenholdt med at
vi vil spare udgifterne til klubbladet, blev vi enige om at undersøge muligheden
for at få det udført eksternt, og satte beløbsgrænsen til 10 – max 15.000 kr. De
ansvarlige for at få nedsat et udvalg til at undersøge mulighederne og igangsætte
arbejdet, er det nuværende klubudvalg. Indtil hjemmesiden er klar, lovede Bent
imidlertid stadig at sørge for bladet. Målet er, at siden er klar indenfor 6 mdr.

Næste
års ture

Uge 42/43 – Stubair Østrig.
Per og Pia uge 42, Margit og Gert uge 42. Pris pr overnatning for 2 voksne,
hund og strøm DKK 200 pr dag. Liftkort til 5 dage EUR 114.
Jul – Westendorf – Anton.
Holder fast i traditionen.
Uge 3-4 Nauters Østrig.
Erik – ca. 15 EUR for 2 personer for overnatning (mangler endelig bekræftelse),
normalpris EUR 22 for 2 personer.
Uge 7 – Idre Sverige.
Jan Bo – Dorrit.
Uge 8 – Campitello Italien.
Anton og Eva.
Påske uge 11/12, Idre
Margit og Gert. Kan være svært at få plads i uge 12, men som regel finder de en
plads når man kommer, omend den kan ligge lidt afsides.
Uge ?? + ?? Hafjäll Norge
Finn og Tina.

Næste års
møder.

Sæsoncooling – Sjælland.. Margit og Gert arrangerer med hjælp fra Bent og
Tine.
Årsmøde – Jylland augst 2005. Anton er ansvarlig, John og Kate kan kontaktes
for gode ideer. Næste år, 2006 kan vi skal forsøge at finde et nyt sted til
årsmøde i stedet for Lyderslev, p.g.a. den dårlige lyd i lokalet.

DANSK CAMPING SKIKLUB
ÅRSREGNSKAB
for året 1. august 2003 -31. juli 2004
INDTÆGTER:
76 medlemmer á kr. 150,00
2 medlem á kr. 0,00
Salg klistermærker
Annoncer i alt
Renteindtægt

kr.

11.400,00

kr.
685,00
kr.
5.760,00
kr.
0,53
------------------------------kr.
17.845,53

UDGIFTER:
Kontorartikler + EDB omk.
Porto, gebyrer, diverse
Bladomkostninger
Køb klistermærker
Gaver, repræsentation m.v.

kr.
267,00
kr.
2.547,00
kr.
6.787,50
kr.
2.500,00
kr.
147,00
kr.
12.248,50
-----------------------------------------------------------------------------------------

Årsresultat, overskud

kr.

5.597,03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AKTIVER:

PASSIVER:
Debitorer
Saldo giro
Saldo kasse

kr.
1.320,00
kr.
25.211,24
kr.
666,76
-------------------------------kr.
27.198,00
--------------------------------

Forudbetaling årsmøde
Tidligere års overskud
Overskud

kr.
720,00
kr.
20.880,97
kr.
5.597,03
------------------------------kr.
27.198,00
-------------------------------

Dato:
Lars Møller, formand

Dorte Andreasen, kritisk revisor Pia Clausen, kasserer

Gletchertur uge 42-43 til Neustift i Stubaital
Vi gentager sidste års succestur til Staubai-gletcheren i efterårsferien. Allerede nu
er 6-7 familier tilmeldt. Og der er plads til flere på Camping Stubai, beliggende
midt i Neustift.
Læs referatet fra sidste års tur i blad nr. 41: Julenummeret 2003.
Mest af alt handler det om at vi endnu ikke har fået armene ned: Perfekt sne,
perfekte temperaturer, sol til kl. 17 på pladsen. 100 meter til indkøb, restauranter,
kirken, 50 meter til møddingen – nå måske ikke så interessant. Smuk by, smukke
omgivelser. Priser på liftkort og campingplads absolut rimelige. Dyrere end Idre
(men hvad er ikke det), meget billigere end Sølden.
Uge 42 er arrangører Per og Pia, uge 43 Gert og Margit.
Mail Per: PO@hp.dk og tlf: 44848723/40601285
Mail Gert: g.vigholt@mail.tele.dk og tlf: 46560231/21655369
______________________________________________________________

Har du lyst til at stå på ski
i et verdens største skiområder?
Igen i uge 8, år 2005, går turen til til Campitello der ligger i det enorme område, Dolomitterne. Det er så
stort, at selv på en tre ugers tur, kan man umuligt nå at opleve det hele. Vi vil igen tage til ”Renato`s ”
dejlige plads, Camping Miravalle , som ligger midt i byen og i gå afstand til Kabineliften.
Pladsen ligger i en højde af 1410 meter, men
tilkørselsvejen er normalt ryddet for sne og is grundet
områdets størrelse, og er ikke stejlere, end det er muligt
at slæbe campingvognen med derop.
Det meste af skiløbet foregår i 1.900 til 2.600 meters
højde, hvilket giver en vis snesikkerhed. Samtidigt er
der opstillet et kæmpe batteri at snekanoner, specielt i
området Canazai, der ligger 2 km. fra Campitello. Her
kan man selv under snefattige perioder køre helt ned til
byen, der ligger i en højde af 1.450 m.
Området er kendt for at have masser af sol og klart vejr, god service ved lifterne, velpræparerede pister,
prisniveauet italiensk. Se i øvrigt en masse udmærkede beskrivelser på internettet.
Hvis du vil med, kan du henvende dig til
Tine og Bent (tlf.: 56 14 71 19) bentkrogh@post3.tele.dk

