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Vi er midt i den danske vinter, men det går
mod lysere tider, og jeg føler, at optimismen
er tilbage i Dansk Caravan Klub. 

Kredsbestyrelser og landsstyrelsen afviklede
i januar måned et fællesmøde, hvor vi drøf-
tede flere forskellige problemstillinger, der
vedrører klubbens drift. Det blev blandt
andet aftalt, at der fremover vil ske et udvi-
det samarbejde mellem kredsene i relation
til  afvikling af arrangementer og stævner. I
den hensigt at udvide den demokratiske
proces og synliggøre beslutningsproces-
serne besluttede vi også, at kredsbestyrel-
serne i det omfang de har lyst, kan deltage i
landsstyrelsesmøderne. 

Der er i relation til mødet udsendt en orien-
tering til medlemmerne, ligesom denne er
lagt på klubbens hjemmesides lukkede del.
Det fremgår af skrivelsen, direkte såvel som

indirekte, at der var tale om et godt og kon-
struktivt møde, som mødedeltagerne bagef-
ter udtrykte tilfredshed med afviklingen af. 

I uge 7 afvikler vi for 3. gang vinterstævne
på DCK’s egen plads i Skamstrup. Ialt delta-
ger der 21 vogne og knapt 40 personer. Det
tager jeg som et udtryk for at optimismen er

FORMANDEN HAR ORDET
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4

tilbage. At pladsen i øvrigt kan udnyttes i så
stort omfang om vinteren skyldes også, at
der er investeret i bedre drænanlæg og ud-
videlse af det kørefaste vejanlæg. 

Ved forhandlerne på Sjælland indmeldte
DCK’s ambassadører i januar måned i år 32
medlemmer. Det er en glæde at byde så
mange nye mennesker og campinginteres-
serede rigtig hjerteligt velkommen i Dansk
Caravan Klub. Ikke nok med det, men et par
af de nye medlemmer tilmeldte sig på deres
første dag i klubben til turen til Rumænien
til sommer. 

Velkommen og kom ud og vær med. Der er
rigtig mange rare mennesker i DCK, der vil

gøre, hvad de kan, for at du kan blive glad
for dit medlemskab. 

Rigtig mange skal i denne måned deltage i
den store udstilling i Herning, og vi ønsker
dem en rigtig god udstilling. Ikke mindst pøj
- pøj til DCK’s egen stand. Vi håber, at I ind-
melder rigtig mange nye campister i DCK.

Tak for indsatsen til Jer alle. 

Sammen gør vi det bedre!

Med venlig hilsen
Kaj Rasmussen, landsformand
Dansk Caravan Klub 

FORMANDEN HAR ORDET
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Det var den fornemmelse, vi havde, da vi
deltog i DCKs stævne til Det Kongelige Tea-
ter, arrangeret af kreds Sjællands formand
Matin Serup. 

Da det kneb med at få plads til vores cam-
pingvogne på Kongens Nytorv, havde vi ef-
terladt dem hjemme. De fleste af de 33
personer der deltog, var pt. ikke medlem af
DCK, men betalte naturligvis stævnebeløbet. 
Vi havde glædet os rigtig meget, og når nu
ikke vi kunne få campingvognen med, ja så
efterlod vi bilen hjemme og tog metroen.
Det er et helvede at finde parkeringsplads,
og så koster det en halv pension, og kom-
mer man forsendt tilbage til bilen, koster det

resten af pensionen. Så vi benyttede
Metro/S-tog.

Vi benyttede lejligheden til at få gået en god
tur, så vi gik fra Hovedbanegården ned gen-
nem strøget til Kongens Nytorv og til Det
Kongelige Teater. Her tog Mette og Martin
imod de mange deltagere. 

Vi skulle ind og se ”AMADEUS”, men skulle
meget mere end det.

Efter at alle var ankommet, blev vi ledt op i
den meget smukke Holberg Lounge. Her var
der serveret en burgerbolle i overstørrelse
og lidt at drikke. I sig selv et flot arrange-
ment. Martin havde fået Kasper Holten til at

KREDS SJÆLLAND
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komme og fortælle om teatret, de mange
udfordringer og hans egne overvejelser om
jobbet som chef på teatret.

Kasper Holten gennemgik opsætningen af
stykket, hvor han benyttede alle teatrets
kunstarter, skuespil, opera, ballet, og Det
Kongelige Kapel var også trukket op på
senen. De små guldengle, der sidder på hver
side af scenen, var også levendegjort.
Et mesterligt stykke arbejde.

Scenografien er Maja Ravns og er en 4
meter høj bølge af nodepapir.

Kasper Holten er en spændende og inspire-
rende fortæller. Han gennemgik handlingen
i stykket, som er intrigespillet mellem Wolf-
gang Amadeus Mozart og hofkomponisten
Antonio Salieri, som en af de få i Mozart
samtid, der kunne høre og forstå Mozarts
guddommelige geni. Derfor sætter han sig

for at knuse ham i sin egen middelmådig-
hed.

Efter Karsten Holten fortælling om stykket
ventede der endnu en oplevelse.

KREDS SJÆLLAND

CARAVANBLADET
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Vi skulle på rundvisning på teatret, og til det
var valgt Lars, der gennem mange år på te-
atret som guide kunne fortælle om livet på
teateret, og alt hvad det indeholdt. Han
havde masser af røverhistorier, han lige
kunne fyre af ind imellem. Vi kom op og ned
af trapper og gennem lange gange, men ikke
alle 2,5 km. Vi så skrædderstuen og hørte
om de mange og ofte svære opgaver, de
havde. De mange magasiner med kostymer.
Alene arsenalet af knapper fylder et mindre
parcelhus. Og selvfølgelig skulle vi lige forbi
Dronning Margretes loge. Vi kom igennem
dronningens lounge lige bag logen. Her
havde vores guide også en lille sjov historie. 
Efter endt rundvisning var det tid til at gå i
teatret. Godt forberedt var forventningerne
høje.

Jeg kan kun sige, de blev så rigeligt indfriet. 
Mozart spilles af den meget charmerende
Simon Bennebjerg og udfylder rollen til per-
fektion. Antonio Salieri, der føler sig snydt af
gud, fordi han ikke har fået Mozarts gud-
dommelige egenskaber, spilles af Søren
Sætter-Larsen, der med sin indlevelse giver
rollen ekstra karakter. Kristian Halken spiller

den lidt ”skæve” kejser Joseph, han er svær
at stå for. Rosalinde Mynster gir den som
den bedårende Hustru til Mozart. Hofsnogen
spilles af Henrik Kofoed, og han gir den gas.
Børsen skriver om stykket:

Teater på allerhøjeste niveau.

Så det med det kongelige, det holder hele
vejen.

Leif 239

KREDS SJÆLLAND
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Kommende stævner
Sommerfest på campingpladsen i Skamstrup “musik på plænen” 
i weekenden fra den fredag den 16. til søndag 18. august  2019. 

P.s. Nærmere om program og priser senere. 

og 

Lang efterårstur til Vendsyssel / Nordjylland på Sindal Camping i 
uge 42 fra lørdag den 12. oktober til den lørdag 19. oktober 2019. 

P.s. Nærmere om program og priser senere.

Arrangører 
Anette, Leif, Lisbeth og Kaj

KREDS SJÆLLAND
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Laserudmåling af campingvogn/trailer
Aksel, trækstang og chassis
er din og familiens sikkerhed når i kører.
Er din campingvogn eller trailer
hård ved dækkene?

Hvis ja -
så er
løsningen
her...

Rekvirer brochure

Hirsevej 23-25 • Industri Syd • 6100 Haderslev
Tlf. 74 52 11 48 • Fax 74 52 11 46

Specialfabrik for renovering af chassis og undervognskomponenter
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I påsken 2019 fra søndag den 14 april til søn-
dag den 21 april afvikler DCK et arrange-
ment på Bornholm. Vi har bestilt plads på
Hasle Camping, hvor der er mulighed for in-
dendørs ophold I et stort telt, hvis vejret be-
tinger dette. Tilsvarende er der således også
et godt samlingssted, når vi eventuelt skal
mødes uden for turene. 

Konceptet er lidt anderledes, end vi er vant
til, fordi der er skåret ned på fællesomkost-
ningerne. 

Påsketur til 
solskinsøen Bornholm 
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Det fælles arrangement består af overnat-
ninger på campingpladsen, hvori der er in-
kluderet morgenbrød, strøm til vognen, fri
minigolf og gratis internet, samt en fælles
middag i campingpladsens restaurant søn-
dag aften – drikkevarer er ikke med – og
bustur inklusive frokost. Hertil kommer en
række “happy hour´s” i løbet af ugen.

Mandag er der, som netop nævnt, indlagt en
bustur - “øen rundt” – med frokost. Bustu-
ren er tænkt som en inspirationstur, hvor
du/I kan stifte bekendtskab med nogle af
Bornholms mange seværdigheder. Efterføl-
gende kan man med busturen som ud-
gangspunkt selv arrangere eller deltage i
fællesture, som andre måske har planlagt.   

Færgeoverfart skal du selv bestille - betale.
Der er grund til at hæfte sig ved, at jo flere
ledige billetter der er, når du bestiller, jo bil-

ligere bliver overfarten. Du skal derfor for-
holdsvist hurtigt bestemme dig for, om du vil
med. Til orientering - Billetprisen fra Køge (kl.
0030) til Rønne (kl. 0600) og retur var til vores
vogntog (15 m) inklusive 2 voksne 896 kr. 

Deltagerne vil senere blive kontaktet med
forslag til fællesture. Disse foregår i egne
biler, så husk walkien.

Der vil blandt andet blive arrangeret en fæl-
lestur til Christiansø den dag, hvor vejret til-
siger, at det er en god ide, at komme ud at
sejle på Østersøen. Udgiften til denne tur er
ikke med i den anførte pris. 

Prisen er sat til 2.615 kr. / enhed (2
voksne) enlige / enhed 2.115 kr. 
Hvis du ankommer tidligere, eller bliver
længere end arrangementet, er overnat-
ningsprisen 200 kr / enhed. 
Børnefamilier kontakt arrangørerne. 



Program
Søndag 14. april kl. 16.00
Standerhejsning med 
“velkomst happy hour”
Kl. 18.00
Middag i restauranten.

Mandag 15. april kl. 10.00
Bustur “Bornholm rundt” inklusive frokost

Tirsdag 16. april 
Dagen til egen disposition
Kl. 16.00
Happy hour
Kl. 18.00
Fællesspisning I teltet, hvis du / I har lyst

Onsdag 17. april kl. 10.00
Tur til Christiansø. Vi indkøber gruppebillet-
ter på stedet. Turen er Ikke med i prisen.
Dagen ændres, hvis vejret tilsiger det.

Torsdag 18. april 
Dagen til egen disposition
Kl. 16.00
Happy hour

Fredag 19. april kl. 10.00
Vi triller påskeæg. 
Der er gevinst til det sidste hele æg og det
flottest malede ditto.

Kl. 13.00
Påskefrokost – medbring egen mad og
drikke.

Lørdag 20. april 
Dagen til egen disposition 
Kl. 16.00
Standernedhaling og happy hour

Søndag 21. april 
Evt. afgang fra Bornholm

Der tages forbehold for ændringer i pro-
grammet.

Tilmelding senest den 1. marts 2019 til kon-
tonummer 2267 0726903867. Husk at mær -
ke indbetalingen med dit DCK nummer og
Bornholm. 

OBS! 
DCK gør opmærksom på, at DCK ikke kan
gøres ansvarlig for skader på materiel eller
personer, der måtte opstå i forbindelse med
eller i tilknytning til et af klubben planlagt og
afviklet arrangement.

Med venlig hilsen 
Annette, Leif, Lisbeth og Kaj
Tlf. 25 36 13 08 eller 25 36 37 15

12
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Fredag 22. marts kl. 19.00: Standerhejs-
ning og skrive i logbøger. Hygge i klubhuset,
man må gerne begynde på hobby.

Lørdag 23. marts kl. 08.30 Morgenbrød
afhentes efter aftale på stævnet. Man må
gerne komme op og spise morgenmad sam-
men. 
Kl. ca. 10.00 Hobby stævne begynder/fort-
sætter. Hvis vi kan bruge Abehuset, kan det
blive fællesspisning til måltider der, for dem
der ønsker det.

Søndag 24. marts kl. 10.00: 
Standernedhaling.
Oprydning foregår i fællesskab. Man er na-
turligvis velkommen til at blive på Skamstrup
efter stævnet.

Stævnegebyr for enlige i cv. er 30 kr. og 60 kr.
for øvrige. Bindende tilmelding inden d.18
marts 2019. Nordea reg. 2267 - 0759481046

mrk. med navn, DCK nr. samt skriv hobby. 
Al indbetaling SKAL foregå rettidigt til oven-
stående konto. 

Dem der vil være med til at gøre pladsen
forårs pæn skal huske praktisk tøj med, så
vil pladsen fremstå pæn til generalforsam-
lingen ugen efter.

OBS! 
DCK gør opmærksom på, at DCK ikke kan
gøres ansvarlig for skader på materiel eller
personer, der måtte opstå i forbindelse med
eller i tilknytning til et af klubben planlagt og
afviklet arrangement.

Yderligere spørgsmål rettes til 
DCK 2090 Pia tlf. 2095 42 83 
psvitzer@gmail.com 

Ret til ændringer forbeholdes. 
Vel mødt fra hobbyholdet.

Hobbystævne nr. 1
Samt arbejdsweekend på DCK Skamstrup, den 22. - 24. marts 2019.

13
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Vi er mange i DCK der kommer meget på
Skamstrup, og snakker ofte om at vi burde
alle støtte det lokale i området. Der er ex.
en rigtig dejlig rimelig billig tøjbutik, Butik
Aase, - for kvinder i alle størrelser og fa-
coner og til alle aldersgrupper. Udover at
støtte lokalsamfundet, kunne det være

hyggeligt med en weekend hvor man bare
hygger og ellers tager til Mørkøv et par
timer lørdag eftermiddag og ser på tøj. Vi
kan lære lidt om sammensætning og far-
ver mv. Det er jo i trygge omgivelser med
andre DCKere.

KREDS SJÆLLAND
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Modeshow og 
hygge

Skamstrup den 24. til 26. maj 2019 
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Standerhejsning fredag den 24 maj. kl.
19.30 
Dem der vil spise sammen inde eller ude
kan gøre det evt. kl. 18.30
Sove, hygge, eller hvad man vil lørdag
den 25 maj, - men kl. 12.45 kører vi dem
der vil at damer og herrer ned til Butik
Aase Hovedgaden 41 i Mørkøv. Vi med-
bringer selv en klapstol, og måske en fla-
ske drikkeligt med. Arrangementet varer
til ca. kl. 13.00-15.00.

Vi hjælper med at prøve tøj og være mo-
deller - dem der vil - ingen tvang.
Kl. 19.30 Dem der vil spise sammen inde
eller ude kan gøre det evt. kl. 18.30

Søndag den 26 maj kl. 10.00
Standernedhaling, men man er velkom-
men til at blive på pladsen hele dagen.

Stævnepris vil være 25kr for enlige og
50kr for par. Stævnebeløbet går dels til en
opmærksomhed til forretningen som sæt-
ter personale og tid af for at hygge om os.

Konto nr. 2267-0759481046  
Skriv dck nr og modeshow

Tilmeldning inden den 22 maj. 2019

Stævneleder 
Pia Svitzer Andersen 
og Jørn Andersen 
DCK 2090 
Tlf. 20954283  
psvitzer@gmail.com

KREDS SJÆLLAND

CARAVANBLADET
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Det nye Parkeringsklagenævnet er blevet
endelig godkendt. Dermed får forbrugerne
bedre muligheder for at få afgjort sager om
private p-afgifter. En klar forbedring af for-
brugernes retssikkerhed, mener FDM og
Forbrugerrådet Tænk, der begge bliver en
del af nævnet.

Hvor forbrugere tidligere måtte i retten, bli-
ver det fremover nemmere, hurtigere og bil-
ligere at få afgjort sager om private
p-afgifter, man ikke er enig i. Erhvervsmini-
ster Rasmus Jarlov har nemlig endelig god-
kendt det nye Parkeringsklagenævnet.

Parkeringsklagenævnet trådte oprindeligt i
kraft 1. juli 2018, og med den formelle god-

kendelse af nævnet på plads er de første af-
gørelser nu på vej.

”Vi er i FDM glade for, at Parkeringsklage-
nævnet nu er blevet godkendt. Det har vi ar-
bejdet for længe. For både FDM og
Forbrugerrådet Tænk har det været afgø-
rende, at Parkeringsklagenævnet blev god-
kendt af myndighederne, da det sikrer
retssikkerheden og respekten omkring næv-
net,” siger afdelingschef i FDM, Lennart
Fogh, og tilføjer:

”Godkendelsen af Parkeringsklagenævnet
er en sejr for forbrugerne og er med til at
sikre bedre forhold for bilisterne på parke-
ringsområdet. I FDM tror vi på, at Parke-

DCK

APPEN-DIX NR. 2 - 2019

Minister godkender 
nyt parkeringsklagenævn
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ringsklagenævnet kan gøre en positiv for-
skel – både for forbrugerne og branchen –
og ikke mindst kan det aflaste domstolene
for mange parkeringssager. FDM glæder sig
til at komme i gang med nævnsarbejdet.”

Også vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk,
Vagn Jelsøe glæder sig over, at forbrugerne
nu får lettere adgang til at klage over urime-
lige parkeringsafgifter.

”Vi ved fra de andre ankenævn, som vi er
med i, at de medvirker til at skabe en fælles
forståelse af, hvordan det er OK for virk-
somhederne at opføre sig, og vi håber at
dette ankenævn vil have samme effekt på
parkeringsområdet”, siger han.

Parkeringsklagenævnet mødes første gang i
begyndelsen af februar.

Det var et politisk flertal, der i 2017 pålagde
de private parkeringsselskaber at oprette et
uvildigt klagenævn, Parkeringsklagenævnet.
Det koster et gebyr på 175 kr. at få behand-
let sin sag. Får man medhold, får man sit
klagegebyr igen. Parkeringsklagenævnet
kan kun behandle klager over p-afgifter, der
er udstedt af private parkeringsselskaber fra
1. juli 2018 og frem. Man skal dog først have
klaget til det pågældende p-selskab og fået
klagen afvist, inden man kan gå videre til kla-
genævnet.

Kun parkeringsselskaber, der er tilmeldt Par-
keringsklagenævnet, kan lovligt udstede p-
afgifter. Man kan dog klage over alle
selskaber.

Læs mere på 
www.parkeringsklagenaevnet.dk 

DCK

CARAVANBLADET

Det nye Parkeringsklagenævnet er blevet endelig godkendt af erhvervsminister Rasmus Jarlov. Dermed får forbru-
gerne bedre mulighed for at få afgjort sager om private p-afgifter. (Foto: FDM)
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Den svenske campingvogn- og auto-
camperfabrik KABE belønnes med tre
fine priser på årets store feriemesse
”CMT” i Stuttgart. KABEs nye ventil-
ationssystem SmartVent blev vinder af
den europæiske innovationspris, og
modelserien Royal blev kåret til ”Årets
campingvogn 2019”. 

KABEs campingvogne i Royal-serien hører til
blandt markedets mest veludstyrede cam-
pingvogne allerede som standardversion og
er i dag Royal-modellen KABEs mest solgte
model.

- Konkurrencen på markedet er hård. Derfor
er vi ekstra stolte af, at KABE Royal vandt
førstepladsen i kategorien ”Årets camping-
vogn i importklassen” og en tredjeplads i
den samlede vurdering af de mest luksu-
riøse campingvogne, siger en tilfreds Joakim
Karlsson, som er salgschef hos KABE i Sve-
rige. 

”CARAVANS DES JAHRES” er en pris, der år-
ligt tildeles af Europas største campingma-
gasin, det tyske ”Caravaning”, og er baseret
på stemmer fra læserne.

Europæisk vinder i innovation
KABE blev ligeledes tildelt ”Den europæiske
innovationspris 2019” i teknologikategorien
for sit banebrydende produkt, KABE Smart-
Vent, som er et nyt, avanceret ventilations-
system med varmegenvinding.

- Ud over at KABE SmartVent bidrager til en
øget indendørs luftkvalitet, reducerer den
også energiforbrug. Varmen i campingvog-
nen genbruges om vinteren, og om som-
meren bruges den koldere luft under
vognen til afkøling, forklarer Mikael
Blomqvist, som er teknisk chef hos KABE og
systemets opfinder. 

PRESSEMEDDELELSE
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KABE vinder igen: 

Prestigefyldte priser til KABE 
i hård europæisk konkurrence 
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KABE SmartVent tilbydes som ekstraudstyr i
KABEs eksklusive Imperial-serie, og er en in-
tegreret del af KABEs innovative elektriske
system Smart D, der vandt førstepladsen i
”European Innovation Award 2017”.

Altid et skridt foran 
Vinderne af ”European Innovation Award”
(EIA) udpeges af 15 tidsskrifter fra forskellige
europæiske lande og tildeles af producen-
ter i campingbranchen. (EIA) premierer in-

telligente og innovative ideer, der gavner
forbrugerne. I år blev 22 bidrag nomineret i
kategorien ”Technology & Connectivity”, og
her blev KABE kåret som vinder. 

- For anden gang står vi som vinder af ”Eu-
ropean Innovation Award” på verdens stør-
ste feriemesse. Det er en bekræftelse på, at
KABE fortsætter med at leve op til sit vel-
kendte slogan "Altid et skridt foran", siger
Joakim Karlsson og Mikael Blomqvist. 

Peter Vlaanderen, salgschef for KABE i Tyskland og Benelux, modtog prisen ved en ceremoni under messen i Stuttgart
den 13. januar 2019.
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APPEN-DIX NR. 2 - 2019

Kampagne tilbud 
til nye medlemmer
Dansk Caravan Klub tilbyder dig, som ikke er eller tidligere har været
medlem af DCK, gratis medlemskab i 2019. Tilbuddet, som ikke for-
pligter dig i øvrigt, omhandler:

• Gratis CKE - kort (Europæisk campingpas)
• Medlemskort, der blandt meget andet, giver dig adgang til:
• Klubbens hjemmeside.
• Klubbladet Appen-dix.
• Klubbens mangeartede aktiviteter.
• Hygge med andre campister.
• Rabat på en lang række campingpladser i Europa.

Appen-dix udsendes 10 gange om året til din mailadresse og i december måned
som fysisk blad, sammen med CKE - kortet, hvis vi har registreret din indbetaling
af det følgende års kontingent senest den 10. november.

Jeg vil gerne indmeldes i DCK

Fornavn: Efternavn

Gade: Postnr./By:

Telefon: E-mail:



DCK STÆVNEKALENDER

Husk at besøge DCK's hjemmeside
- STÆVNEKALENDEREN
og se klubbens aktiviteter

Stævner i februar - maj 2019:

08. - 17. februar Vinterferie uge 7 på Skamstrup Camping 
22. - 24. februar Ferie for alle, MCH Messecenter Herning, Herning
01. - 03. marts Generalforsamling, kreds Jylland/Fyn 
22. - 24. marts Hobbystævne nr. 1, samt arbejdsweekend på DCK 29. - 31.
marts Generalforsamling, kreds sjælland, 

Skamstrup Camping
14. -21. april Påsketur til solskinsøen Bornholm
10. 12. maj Hobbystævne nr. 2 og loppemarked 
16. - 19. maj Modeshow og hygge,  Skamstrup, Mørkøv
24. - 26. maj DCK Landsstævne, 

Skamstrup Camping




