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Året store tur - sommerferien i camping-
vognen - er slut for manges vedkommende,
og det er tid at vende tilbage til hverdagen. 

DCK har i år afviklet en lang tur til Rumæ-
nien med deltagelse af mange enheder. Det
forlyder, at der var tale om en særdeles vel-
lykket tur, og det glæder vel nok os alle. 
Desværre var et par af deltagerne uheldige
og blev involveret i trafikuheld, rigtig ærger-
ligt var det, men heldigvis var der kun tale
om materielle skader. 

Skader kan opstå af mange årsager. 

Et medlem, som for ca. 2 år siden fik mon-
teret en solcelle ved en caravan forhandler,
har fremsendt nogle foto, der viser en - set
med mine øjne - meget mangelfuld monte-
ring af solcellen på campingvognens tag.

Solcellen blev alene holdt på plads af 12
mindre stykker dobbeltklæbende tape. På et
ikke nærmere fastlagt tidspunkt forlod sin
plads på campingvognens tag, og ejeren har
ikke set den siden. 

Udstyr på campingvogne, solceller, markiser
eller andet skal monteres efter fabrikantens
anvisninger, ordentligt og ansvarsfuldt med
tanke på, at nedfaldende solceller er farlige

FORMANDEN HAR ORDET

CARAVANBLADET

Kaj Rasmussen,
landsformand,

DCK

Kære medlemmer
af DCK

En annonce i APPEN-DIX
er et godt blikfang
Kontakt annonceekspedition
Henriette Knudsen, tlf. 48 71 10 24
E-mail: annoncer@dck.dk
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- potientielt livsfarlige - for fodgængere, cyk-
lister og motorcyklister. Derfor – kontrollér
at dit tagmonterede udstyr på din autocam-
per eller campingvogn sidder fast!

Den 28. september 2019 kl. 10.00 afholder
DCK ekstraordinær landsgeneralforsamling

i Nyborg. Landsgeneralforsamlingen afvikles
i Nyborghallerne. Halvej 1, 5800 Nyborg og
dagsordenen omhandler primært den ved-
tægtsændring, der følger af den ordinære
landsgeneralforsamlings beslutning herom i
foråret 2019. Landsstyrelsen har udarbejdet
et forslag til vedtægtsændringen. Forslaget
er udsendt til kredsene til høring. Kredse og
landsstyrelsen mødes primo september
måned og drøfter tilpasninger m.v. af det
fremlagte vedtægtsændringsforslag. Det
fælles produkt vil herefter blive fremlagt på
den ekstraordinære landsgeneralforsamling.   

Sammen gør vi det bedre.

Med venlig hilsen 
Kaj Rasmussen, landsformand
Dansk Caravan Klub.

FORMANDEN HAR ORDET

APPEN-DIX NR. 7 - 2019

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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DCK
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Dagsordenen vil indeholde 

- DCK’s regnskab for 2018 samt 
- Forslag til vedtægtsændring som beslut-

tet af den ordinære landsgeneralforsam-
ling i foråret 2019. 

DCK’s vedtægt.

§ 5 Ekstraordinær l
andsgeneralforsamling      

Stk. 1, 
Ekstraordinær landsgeneralforsamling ind-
kaldes:
Nr. 1. Hvis landsformand eller landskasserer
udtræder af landsstyrelsen i valgperioden. 
Nr. 2. Efter landsstyrelsens beslutning.
Nr. 3. Efter skriftlig begæring af mindst 250
stemmeberettigede medlemmer, med angi-
velse af dagsorden.

Stk. 2, 
Senest 5 uger efter landsstyrelsens beslut-
ning eller en begæring er modtaget, skal
landsformanden indkalde medlemmerne
med mindst 4 - og højst 8 ugers varsel.  

Dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen.

Stk. 3,
Ekstraordinær landsgeneralforsamling skal
afholdes på en lørdag, eller søndag eller hel-
ligdag.

Regnskab og forslag til vedtægtsændring vil
j.fr. DCK’s vedtægt § 4, stk. 3, blive lagt på
DCK’s hjemmesides lukkede del 14 dage
forud for afvikling af den ekstraordinære
landsgeneralforsamling. 

Landsstyrelsen gør opmærksom på, at den
ekstraordinære landsgeneralforsamling kan
strække sig over nogle timer, fordi der skal
forelægge en ny vedtægt, før mødet kan
hæves. 
Vedtægtsændringen skal, j.fr. DCK’s vedtægt
§ 4, stk. 3a, gennemføres med 2/3 flertal af
de afgivne stemmer. 

På landsstyrelsens vegne 
med venlig hilsen
Kaj Rasmussen, landsformand
Dansk Caravan Klub

Indkaldelse til ekstraordinær
landsgeneralforsamling

Dansk Caravan Klub afvikler 
ekstraordinær landsgeneralforsamling lørdag den 28. september

2019 kl. 10.00 i Nyborg hallerne, Halvej 1, 5800 Nyborg. 
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Nyt fra DCK

“Sommersang på plænen” 
Kære medlemmer af DCK

Vi prøver i år at starte (genstarte) en tradition med at mødes til sommerfest på
campingpladsen i Skamstrup. Vi håber at se rigtig mange medlemmer af DCK
fra hele landet til hyggeligt samvær, musik, sang og bægerklang. Der vil også
være lidt særlige aktiviteter for de alleryngste. 
Arrangementet finder sted fra den 16. til den 18. august 2019. Se stævnean-
noncen her i bladet eller på DCK’s hjemmeside.

M.v.h. 
DCK 2300 Lisbeth og Kaj Rasmussen

Orientering til DCK’s medlemmer
På grund af sygdom i familien har landsstyrelsen truffet aftale med DCK’s sek-
retariatsleder Per Wehrs om, at landskasserer Ellen Dargis indtil videre bistår
Per med sekretariatsarbejdet. 

Landskasserer Ellen Dargis kan træffes på telefon 21646480
Mail: landskasserer@dck.dk 

Med venlig hilsen
Kaj Rasmussen, landsformand
Dansk Caravan Klub
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Landsstyrelsen orienterer

Der har på DCK’s facebookside været nogen
diskussion om CKE kortets anvendelighed,
fordi et medlem I Sverige har oplevet, at
DCK’s medlemskort – CKE kortet – ikke har
fungeret i forbindelse med registrering ved
indskrivning på en campingplads, i hvilken
sammenhæng det blev oplyst, at kortet ikke
var registreret. 

DCK kan ikke fuldstængdigt udelukke, at der
kan være fejl på et enkelt korts magnet-
stribe. Medlemmet bør derfor henvende sig
til DCK’s sekretariat og få kortet kontrolleret.
Det sker selvfølgelig uden omkostninger for
medlemmet – også hvis kortet skal udskif-
tes. 

Forklaringen på problemet kan imidlertid
også relateres til dé svenske campingvær-
ter, som ikke vil betale for den kortlæser,
som CKE organisationen har lanceret, og

som skal anvendes i forbindelse med gæ-
sternes indskrivning / registrering på cam-
pingpladserne. På den baggrund kan det
ikke udelukkes, at et DCK medlem – eller for
så vidt alle brugere af CKE kort, kan opleve,
at pladsejernes kortlæsere ikke kan læse
CKE kortene.

At der kan være problemer ved indskrivning
på flere / mange svenske campingpladser
er ikke nyt om end årsagerne kan være for-
skellige. 
Vi er mange, som har rejst i Sverige i mange
år, og formentlig lige så mange, der har op-
levet, at nogle svenske pladsejere har kræ-
vet et særligt campingpas for at åbne
pladsen for en gæst uanset, at gæsten var i
besiddelse af f.eks. et FICC’s pas eller et CKE
pas. Det særlige campingpas blev samtidig
tilbudt kunden.  

Den her nævnte fremgangsmåde ligger
meget tæt op ad den problemstilling som
Campingrådet på et tidspunkt rodede sig ud

DCK

APPEN-DIX NR. 7 - 2019

CKE kortet
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i ved krav om, at gæster på samarbejdende
campingpladser kun kunne få adgang på
disse mod at forevise et CKE kort. I kombi-
nation med at der var aftalt en fast pris for
CKE kortene medførte fremgangsmåden at
Konkurrencerådet vurderede, at Campin-
grådets beslutning var i strid med hensynet
til brugerne og, at der var tale om kartel-
dannelse på hvilken baggrund sagen blev
anmeldt til politiet.

Hvis afvisningen af et af vore medlemmer
kan dokumenteres at have en tilsvarende
årsag, så kontakter vi gerne de svenske
myndigheder for at få sagen nærmere be-
lyst. Landsstyrelsen anmoder derfor det
medlem, som har oplevet problemet, om at
oplyse, hvorvidt der i forbindelse med afvis-
ningen samtidig blev foreslået køb af andet
pas.

Landsstyrelsen anmoder samtidig medlem-
merne om at tilkendegive for os, hvis de op-
lever problemer ved anvendelse af CKE
kortene. Det skal fungere!

DCK’s sekretariat oplyser i øvrigt, at DCU har
tilkendegivet, at det ikke kan udelukkes, at
der kan være problemer relateret til de regi-
strerede data på magnetstriben, fordi vi i
Danmark bruger dateringen dag, måned og
år, hvor svenskerne anvender år, måned og
dato. Det er vi lige ved at undersøge.

DCK’s medlemskort – CKE kortet – er digi-
talt, medlemsoplysningerne er anført og de
er registreret på magnetstriben på kortet.

Med venlig hilsen 
DCK’s Landsstyrelse
Kaj Rasmussen, landsformand

DCK

CARAVANBLADET

“Efterårstur” 
“DCK’s lange efterårstur til Sindal må desværre aflyses, idet lands-
formanden pga. DCK’s organisationsændringer ikke kan afse tid til at
planlægge og afvikle arrangementet. Kreds Jyllands bestyrelse er til-
budt opgaven. Imidlertid er det oplyst, at kredsen ikke har de nød-
vendige kræfter til at stå for arrangementet. 
Landsformanden har drøftet med kreds Sjællands formand om kred-
sen kan / vil forestå et andet arrangement, og det undersøges pt.
Nærmere herom primo august måned. 

Med venlig hilsen
Kaj Rasmussen, landsformand
Dansk Caravan Klub
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I et efter jysk/fynsk forhold forrygende godt
vejr, holdt Jylland/Fyn samling på Fornæs
Camping i forbindelse med Skt. Hans – en i
øvrigt tidligere meget brugt samarbejds-
plads for DCK.

Deltagelsen var efter jysk/fynske forhold
ganske pæn. Der var 17 enheder incl. gæ-
ster, og som jeg oplevede det befandt de sig

alle ganske vel. Flere indfandt sig i løbet af
torsdagen, hvor der efterfølgende blev fyldt
på i løbet af fredagen. En enkelt deltager
måtte en ekstra tur til Århus, da fruen havde
glemt Beautyboxen.

Sædvanen tro var der standerhejsning fre-
dag aften, med en orientering omkring for-
løbet, præsenteret af stævneledelsen Gurli

KREDS JYLLAND/FYN

APPEN-DIX NR. 7 - 2019

Skt. Hans på - Fornæs Camping

Bål med udsigt over stranden
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og Niels Kristian Jensen (er i øvrigt fastlig-
gere på pladsen) og naturligvis efterfulgt af
en hyggelig ”Happy Hour”. Snakken / sam-
talerne gik ganske fornøjeligt, og hvor sam-
talerne og meningstilkendegivelserne
natur ligvis også kom rundt om klubbens
umiddelbare situation, men alt foregik i god
ro og orden og sluttede i fælles forståelse
omkring opgaven som sådan.

Lørdag og søndag var der udflugter i områ-
det, hvor der blandt andet var mulighed for

indsamling af Porseurter, andre var forbi
Fornæs Fyr, området Glesborg, Sostrup Klo-
ster (i dag refugie), Fjellerup området, her-
regården Gammel Estrup med flotte ud -
stilling og udklædte fortællere, der beret-
tede fra dengang.
Sidst. men ikke mindst turistområdet Bøn-
nerup Strand m.m., hvor der var rig mulig-
hed for indkøb af blandt andet store isvafler
og diverse fiskespecialiteter m.m., hvilket
der var ganske stort salg i til deltagerne fra
Fornæs Camping.

KREDS JYLLAND/FYN

CARAVANBLADET

Så er der fiskefrikadeller til frokost
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Alle mødte op til lørdagens middag, hvor der
blev serveret sild, rødspættefileter og en fin
fiskedelle – det hele med passende tilbehør,
og alt sammen fik lov til at ”svømme” i
snaps, naturligvis indkøbt til formålet. Dette
”møde” varede for manges vedkommende
til sidst på eftermiddagen, indtil der var
”Happy Hour”, hvorefter der var afgang til
stranden, hvor det store bål var klar og ”mid-
sommervisen” lød gennem højtalerne.

Efter denne oplevelse – vejret var helt per-
fekt - var der hyggestemning/samling hos
nogle sjællændere, der igen havde fundet
vej til et hyggeligt træf hos de Jyske / fynske
medlemmer.

Søndag var der sædvanen tro standerstryg-
ning, samt farvel og tak for denne gang,
med forhåbentligt snarligt gensyn.

Med campinghilsen DCK 699
Janne Kroman & Tonni Hansen 

KREDS JYLLAND/FYN

APPEN-DIX NR. 7 - 2019

Middagshygge på Fornæs
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I pinsen, den 7. - 10. juni 2019 havde 18
vogne tilmeldt sig Pinsestævnet på Skam-
strup. Vejret var lige campingvejr, både til
inde og ude hygge.

Fredag aften var der kaffe og lidt til de sultne
maver i klubhuset, hvor vi nød hinandens
selskab og snakkede om hvad weekenden
skulle bruges på.

Lørdag tog flere til Holbæk til træskibs træf,
det var en oplevelse, at se så mange gamle
skibe, og nogle af os var så heldige at
komme ombord på Linda Knops søns træ-
skib Lilly Johnna.

Lørdag aften samledes vi alle oppe i huset
til fællesspisning, hvor grillen var tændt, og

KREDS SJÆLLAND

CARAVANBLADET

Pinsestævne på Skamstrup
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bål hygge med snobrød bagefter. Stemnin-
gen var bare i top.

Pinsemorgen var der fælles morgenkaffe for
dem som havde lyst. Midt på formiddagen
startede vi   ”Hestesko kast” op. Der blev dy-
stet i hold af 4 personer, og vi kan godt
skrive under på, at dette spil ikke er så nemt

som man forventede. Vi afsluttede denne
formiddag med fælles langbord til frokost.
Resten af eftermiddag blev budt på hygge
og hygge.

Søndag aften var der atter fællesspisning og
grillen blev igen tændt, til dessert denne
aften var der snobrød og skumfidus med

KREDS SJÆLLAND

APPEN-DIX NR. 7 - 2019
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mariekiks og jordbær. Vejret var med os
denne aften, så hyggen blev hurtigt flyttet
uden for, hvor vi nød aftensolen og den lune
grill.
Hver en weekend skal jo have sin ende og
mandag samledes vi atter om vores klubflag
og sang det ned og sagde pænt på gensyn.
Flere deltagere gav udtryk for, at denne
weekend havde bygget på det sociale og
ikke mindst hyggen, som vi havde lovet
dem. Det var dejligt, at der ikke var planlagt
noget specielt til denne weekend, men at
deltagerne kunne slappe af og nyde denne
pinse i fælles lag.

Vi som stævneleder, vil gerne takke alle del-
tagere for en dejlig pinse og vi nød jeres sel-
skab.

DCK 4174, Ida & Flemming 
DCK 2457, Pia & Keld 

KREDS SJÆLLAND

CARAVANBLADET



Oktoberfest på 
Kristianshåb Camping

Den 4. - 6. oktober 2019
Kristianshåbvej nr.5
6372 Bylderup-Bov

16

DANSK / TYSK

APPEN-DIX NR. 7 - 2019



Program:
Fredag: KL. 19:30 Fælles kaffe og hygge 

i det store rum.
Lørdag: KL. 10:00 Standerhejsning og 

derefter er dagen fri.
KL. 17:00 Habby Hour.
I år tager vi igen vores egne 
drikkevarer med.
KL. 19:00 Mødes vi i krostuen.                 

Søndag: Kl. 10:00 Standerstrygning. 
Menu: Grillet svineskank med brasede 

kartofler og grill kylling, sovs og 
blandet salat.

Deltagergebyr:         
Enhed 2 personer. Stævnegebyr 550,00kr  
Enhed 1 person. 280,00kr
Ekstra person skanke 149,00kr.
Ekstra person 7 – 15 år 65,00kr.
Børn  0- 6 år gratis
El afregnes med pladsen.             

Tilmelding i bemærknings feltet.
Person: Skanke.
Person: ½ Skanke.

Tilmelding senest den 20-09-2019.
Indbetaling på
konto nr. 2267-6276 730 418   
KUN med DCK NR. og Oktoberfest
Begrænsning på 60 personer først til
mølle.

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.

DCK 2434 Eric Abrahamsen
Tlf.: 20328714 
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Hej alle glade DCK’ere. I år forsøger vi os
med noget nyt. Vi afholder “Sommersang på
plænen” på campingpladsen i Skamstrup,
Grydebjergvej 32, 4440 Mørkøv. Kurt Bo, gui-
tarist i hedengangne “Sir Henry and his But-
lers”, er en rigtig god musiker, som vi har
entreret med. Kurt Bo’s repertoire omfatter
mange af de gamle sange, som vi kan synge
med på. 

Lørdag er der dejlige selvgrillede pølser med
brød og div. til frokost inkluderet i prisen.
Baren er åben fredag aften til kl. 23.00 og
lørdag fra kl. 10.00 til kl. 23.00.  

Programmet fremgår nedenfor

PROGRAM:
Fredag den 16. august
Kl. 17.00 Standerhejsning
Kl. 20.00 Kaffe m.v. i klubhuset 

- egen foranstaltning

Lørdag den 17. august
Kl. 11.00 Grillen tændes
Kl. 12.00 Grill selv pølser
Kl. 13.00 Kurt Bo spiller hyggelig musik 

indtil kl. 1700
Kl. 19.00 Fællesspisning på plænen/

i klubhuset 

Søndag den 18. august 
Kl. 11.00 Standernedhaling 

Inkluderet i prisen er grill og grillpølser, brød
og tilbehør, (øl er ikke tilbehør:-) musik på
plænen, højt humør og lyst til fællesskab. 

Campinggebyr og evt. el afregnes direkte
med pladsen. 

Stævnegebyr 350 kr. / enhed – 2 voksne. 
Enlige 175 kr. Børn under 10 år 30 kr. 
Gæster i øvrigt 50 kr. / næse. 

Medbring selv evt. service og bestik til gril-
len. Fællesspisning lørdag aften består af
egen medbragt mad.

Vi sætter pris på, at du køber dine drikkeva-
rer i baren - enhedspris 10,- kr. 
P.s. Der er ikke forbud mod at medbringe
egne drikkevarer. 

Stævnegebyret indsættes på kontonummer
2267 0759481046.

Med venlig hilsen
2310 Lisbeth og Kaj

Sommersang 
på plænen

18
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KREDS SJÆLLAND
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Oktoberfest i München er en tilløbs stykke
fra hele Europa. Man fester i 1 hel uge, med
mad og dejlig øl og godt humør. Pigerne
kommer i deres dirndl, kort eller lang og
drenge i læderbukser, skjorte og Tyrolerhat. 

Sådan en fest, kunne vi godt tænke os at
lave sammen med jer, her på Skamstrup. Vi
fester godt nok ikke i en hel uge, men tager
en hyggelig weekend i sted for.

Der er op til en selv, om man vil gå ud og
købe traditionelle klædedragter eller bare
komme festklæde til denne aften.

Vi vil sørge for at klubhuset, bliver pyntede
festligt op, og I skal bare medbringe service
og jeres gode humør.

Der vedhæftes 2 link, hvor man kan købe tøj,
til denne festlige weekend / aften.

https://www.temashop.dk/oktoberfest/
page/7

https://www.festtema.dk/kostumer/
kostumer-til-arets-fester/
oktoberfest-toj.html

APPEN-DIX NR. 7 - 2019

Skamstrup den 20. til 22. september 2019
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Festmiddagen lørdag aften er 
oktober menu:  
Skinke schnitzel m. brasekartofler 
og ærter 

Der er også tilladt, at medbringe eget mad
og drikkevare. 

Der sælges fadøl, vin og sodavand til en god
pris denne aften, støt op om dette.  

Stævnegebyr inkl. mad :     
2 personer .................................. 280 kr. 
1 person ...................................... 140 kr.

Stævnegebyr uden mad :  
2 personer .................................. 50 kr. 
1 person ...................................... 25 kr.

Overnatning afregnes direkte til Skamstrup

OBS…Stævnet bliver lukket, når der er 40
vogne tilmeldt. 

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.

Sidste indbetaling er d. 09.09.2019
og er bindende.
Konto nr.: 2267 – 0759 481 046
Mærkes ”Oktoberfest - DCK nr.”

DCK  4100
Lis & Benny Pedersen 
Mobil: 25 41 00 64

DCK 2457
Pia & Keld Brammann
Mobil: 60 17 66 06

KREDS SJÆLLAND

CARAVANBLADET
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I 2019 fejrer Berlin 30 året for murens fald
og dermed genforeningen af byen.

Derfor arrangeres der et stævne i uge
42 fra lørdag den 12. oktober til lørdag
den 19. oktober.

Stævnet bliver afviklet på:
Campingplads Kladow Berlin.
Krampnitzerweg 111-117
14089 Berlin.

Der bliver meget lidt program på stævnet.
Dog vil vi hver dag have et tilbud på udflugt,
som man kan deltage i eller lade være. Ud-
flugtestilbuddene vil mest handle om Muren
og det delte Berlin.

Checkpoint Charlie, Bernauer Strasse med
sin bevarede mur og Stasifængslet  i Ho-
henschönhausen, hvor filmen”De andres
liv” blev filmet, hører i hvert fald til de sikre.
I starten af august bliver program og priser
offentliggjort.

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 plan-
lagt og afviklet arrangement.

Men sæt allerede nu kryds 
i kalenderen.

2115 Mette Mølgaard og Martin Serup

DCK UDENLANDSSTÆVNE

APPEN-DIX NR. 7 - 2019

Berlin 30 år efter muren
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Så kom vi som de første på DCKs samar-
bejdsplads Prima Camping i Tjekkiet. Her er
super lækkert. Pladsen ligger ved en flod,
man kan låne både, bade m.v. - gode ting for
børnefamilier også. Næste år kommer der
en ny servicebygning og swimmingpool, her
er restaurant. 

Byen er en hyggelig by og mange kulturelle
ting. Pladsen ligger ca. 90 km. syd fra Prag.
Det er bestemt et sted man også kan lave

et stævne i sommerhalvåret. Lukáš N mec
har tre, snart fire campingpladser i Prag om-
rådet, Trio Camp, Sokol Camping og Prima
Camping. 

Der er 10% DCK rabat alle steder. 

Vi giver den dynamiske familie vores bedste
anbefalinger. 

DCK 2090 Jørn og Pia.

DCK SAMARBEJDSPLADS

CARAVANBLADET

Prima Camping
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DCK

APPEN-DIX NR. 7 - 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 august - oktober 2019:

16. - 18. august Sommerfest, Skamstrup, Mørkøv
21. - 29. august ÆRØ, Kreds Sjælland
13. - 15. september Tur til Thorsbo vandværk 

Hundige Strand Camping, Kreds Sjælland
27. - 29. september Oktoberfest, Skamstrup, Mørkøv
4. - 6. oktober Oktoberfest, Kristianshåb Camping, Dansk / Tysk

12. - 19. oktober Efterårstur til Berlin, Campingplads Kladow Berlin
DCK udenlandsstævne




