Referat fra årsmødet i Dansk Campingskiklub
d. 23 til 25. August 2019
På Treldenæs Camping v.Fredericia
14 vogne var repræsenteret
Dette årsmøde skulle være ”helt ude i Hampen”, men kun ca. 1½ uge før arrangementet fik
arrangørerne besked om at Dancamps Hampen skulle lukke, så vi var nødt til at flytte.
Dancamps tilbød i stedet et lignende arrangement / pris på Treldenæs Camping ved Fredericia.
Fredag : 14 Vogne deltog og alle ankom i løbet af fredag eftermiddag og aften.
Vejret var skønt – så vi holdt langbord med middag og social hygge foran vognene
Lørdag : startede for nogles vedkommende med morgenbadning, herefter fælles morgenmad –
igen med langbord og standerhejsning.
Kl.9.45 fordelte vi os i biler og kørte afsted mod Søby Brunkulsmuseum. Da vi nu var rykket til
campingplads i Fredericia, var der noget længere at køre. Bilerne var dog fyldt, så jeg er sikker på
at alle har haft en hyggelig time undervejs, med masser af snak (det var der helt sikkert i den bil vi
kørte med)
Vi fik en spændende guidet rundvisning på både museet i området (med biler) hvor der i sin tid var
blevet gravet efter kul.
Retur til campingpladsen og en hurtig frokost inden generalforsamling, som vi afholdt på græsset
omkring standeren, i det fantastiske sen-sommervejr.
Vi blev afbrudt nogle gange undervejs, da en fastligger lige bag os MÅTTE slå græs.
Men ellers et roligt møde, med god ro og orden.
Resten af eftermiddagen var der hyggeligt samvær imellem vognene, gå-turer og badning i både
havvand og under brusere. (der var et dejligt vandland på pladsen, som frit kunne afbenyttes af
klubben, men det var der vist ingen som fik afprøvet)
Kl.19.00 var der middag i et festtelt som campingpladsen havde stillet til rådighed. Her nød vi en
dejlig buffet med tilhørende drikkevarer. Ud over loftslyset så var alt dejligt og hyggeligt.
Søndag : efter morgenbadning, morgenmad, loppemarked og standerstrygning, var der opbrud.
Tak for en rigtig dejlig weekend.

Specielt tak til arrangørerne (Hanne, Kate, Tommy og John) som havde brugt tid og energi på at
forhandle priser og vilkår med pladsen, bestilt en spændende tur på Søby Brunkulsmuseum og ikke
mindst havde sørget for et fantastisk vejr.
Både campingpladsen og Søby Brunkulsmuseum kan varmt anbefales.
Vi glæder os til flere gode arrangement i klubben
Mange sen-sommer hilsner Finn & Tina, nr.235

