Referat fra Generalforsamling i Dansk Campingskiklub
Lørdag d. 24. August 2019
På Treldenæs Camping v.Fredericia
14 vogne var repræsenteret
Formanden bød velkommen.
1. Valg af dirigent & referent
Per blev valgt som dirigent og han konstaterede at der var lovligt indkaldt til GF.
Tina havde påtaget sig jobbet som referent
2. Formandens beretning (Kurt)
Formanden konstaterede at der var 44 % fremmøde (14 vogne) til dette 27. gangs
årsmøde.
Vi har ”snart” 30 års jubilæum. Tænk gerne over ideer til hvordan det skal fejres. Vi drøfter
det til næste årsmøde og sætter nok et udvalg af.
Der har også været mange gode arrangementer. Her blev nævnt : Ø-tur til Orø, julefrokost
på Skærby Camping i Rørvig, Neustift og Campitello på ski, Cooling på Albuen i Nakskov.
Dejligt med både mindre og større turer i klubben.
Facebook side er aktiv, men der er plads til mange flere turbeskrivelser og billeder på både
Facebook og hjemmeside.
Bill tager godt hånd om hjemmesiden. Den fungerer ikke helt så godt som den gamle, men
den er stadig gratis.
Kom gerne med input, ris og ros omkring hjemmesiden til Kurt, så samler han sammen og
drøfter med Bill.
Formanden takkede arrangørerne (Kate & John, Hanne & Tommy) for et godt
arrangement, trods udfordringen med at flytte til anden plads ca. 1 ½ uge før, da den først
reserverede plads lukkede pludseligt. Arrangørerne blev overrakt en lille gave, som tak for
indsatsen.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Regnskabsaflæggelse (se vedlagt)
Regnskabet blev gennemgået af kasseren (Pia).
Der er et overskud på kr.3.654,70.
Medlemstallet er steget fra 34 til 37 indenfor et par år.
Regnskabet blev godkendt.

4. Forslag til budget
Kassereren foreslå uændret kontingent kr.300
Samt uændret mulighed for tilskud til årsmødet på kr.4000 og til cooling kr.2000
Forslaget blev godkendt
5. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelse
Følgende poster på valg:
Flemming West, medlems nr.287
Bestyrelsesmedlem Tina Crusell, medlems nr.235
Kassere Pia Clausen, medlems nr.105
Alle 3 blev genvalgt (uden kampvalg)
Derudover består bestyrelsen af :
Formand Kurt Andersen, medlems nr. 374
Webmaster Bill Hussmann, medlems nr.212
7. Valg af suppleant
Suppleant er på valg - Kate Kristensen, medlems nr.182 - blev genvalgt.
8. Valg af revisor
Revisor er på valg - Hanne Kristensen, medlems nr. 365 - blev genvalgt.
9. Præsentation af planlagte ture for den kommende vinter (2019-2020)
• 30 aug – 1 sep. – Vinfestival i Ribe. Hanne & Tommy, Kate & John.
• Ø-Tur – efterår 2019 – Kurt & Tony. Udenfor referat : Den bliver nok rykket til
forår 2020
• Uge 42+43+44, 2019 – Neustift. Margit & Gert, Kirsten & Preben (bestil selv plads)
• Julefrokost – d.22-24 nov. 19. På Skærby Camping ved Rørvig. Lene & Bjørn
• Uge 4+5, 2020 – Châtel, Frankrig. Bendte & Kurt. Ledige pladser. Max fortelt 2x2
meter. Leje af mobilehome er også en mulighed på pladsen. Stort skiområde.
• Uge 7 & 8, 2020. – Idre, Sverige. Hanne & Peter (bestil selv plads)
• Påske 2020 - Neustift. Margit & Gert, Kirsten & Preben (bestil selv plads)
• St.Bededag (8-10 maj 2020) - Cooling. Vest for Storebælt. Hanne & Peter.
MANGLER HJÆLP TIL PLANLÆGNING – SÅ MELD DIG GERNE.
• 28-30 august 2020 – Årsmøde, Øst for Storebælt. Pia & Per, Jeanette & John
• Man er velkommen til at slå flere ture/arrangementer op på hjemmesiden.

10. Eventuelt
Tak til arrangørerne for en rigtig god guidet rundvisning i Søby brunkulslejr/museum.
Det er altid rart at komme ud at opleve noget, når vi mødes til cooling og årsmøde.

Referent Tina Crusell

