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Kære medlemmer
I september måned 2019 forandres Dansk
Caravan Klub. Organisationen ændres fra en
traditionelt opbygget hierarkisk organisation
til en mere flad organisation bestående af to
selvstændige kredse. Én i Østdanmark og én
i Vestdanmark adskilt ved Storebælt.
I overensstemmelse med den seneste
landsgeneralforsamlings beslutning om at
ændre DCK som ovenfor anført, har landsstyrelsen og kredsbestyrelserne hen over
sommeren udformet forslag til en ny vedtægt for klubben. Lørdag den 7. september
mødes bestyrelsesmedlemmerne til en
nærmere drøftelse af det fælles forslag til en
ny vedtægt, som vi vil fremlægge ved den
kommende ekstraordinære landsgeneralforsamling lørdag den 28. september 2019 i
Nyborg.
Som noget nyt tilbydes medlemmerne mulighed for at tilhøre en kreds efter eget valg.
Du er dermed ikke længere nødvendigvis
medlem af den kreds, som dine bopælsforhold tilsiger. I årets sidste kvartal kan du via

Kaj Rasmussen,
landsformand,
DCK

hjemmesiden skifte kreds fra Øst- til Vestdanmark eller omvendt.
Det er vigtigt her at understrege, at Dansk
Caravan Klub fortsat er én klub og, at du
selvfølgelig fortsat kan deltage i de arrangementer, der afvikles rundt om i landet uanset, hvem der arrangerer.
Landsstyrelsen og kredsbestyrelserne håber, at rigtig mange medlemmer vil møde op
og være med til at forme “det nye 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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Medio august måned blev der afviklet “sommersang på plænen” på campingpladsen i
Skamstrup. Vi indledte med en flaghejsning,
som Lisbeth og jeg aldrig vil glemme. De
mange deltagere havde arrangeret en “happening”, hvor omdrejningspunktet var
“Peter Plys” og hans meritter. Tak til alle, der
deltog, for denne stund og Jeres venlighed.
“Sommersang på plænen” blev en succés –
ingen tvivl om det. Omkring 100 personer
deltog lørdag eftermiddag og humøret var

højt fra først til sidst. Alle var enige om, at vi
gør det igen til næste år, så du kan allerede
nu skrive i kalenderen, at der er sommestævne på campingpladsen i Skamstrup den
14. – 16. august 2020.
Sammen gør vi det bedre!
Med venlig hilsen
Kaj Rasmussen, landsformand
Dansk Caravan Klub
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Ekstraordinær
landsgeneralforsamling
Ekstraordinær landsgeneralforsamling
Der afholdes ekstraordinær landsgeneralforsamling
lørdag den 28. september 2019 kl. 10.00.
Generalforsamlingen afvikles på adressen, Halvej 1, Nyborg.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af regnskab vedrørende regnskabsåret 2018
3. Ny vedtægt
På vegne af landsstyrelsen
Med venlig hilsen
Kaj Rasmussen, landsformand
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§ 5 Ekstraordinær
landsgeneralforsamling
Stk. 1,
Ekstraordinær landsgeneralforsamling indkaldes:
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 angivelse af dagsorden.
Stk. 2,
Senest 5 uger efter landsstyrelsens beslutning 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 helligdag.
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.

Svend Gustavsen er død
Hjertelig tak for opmærksomheden I forbindelse med
Svend Gustavsen bisættelse
Med venlig hilsen Joanna Gustavsen.
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Camping pladser

Camping Wien Neue Donau.

I forbindelse med hjemturen fra vores dejlige tur til Rumænien, har jeg lidt om et par
campingpladser der er vær at hæfte sig
ved..
Først lidt om vores netop tilmelde samarbejdsplads i Rumænien. Martin Serup tog på
nedturen til Rumænien lige forbi for at hilse
velkommen og afleveret lidt reklame materiale fra DCK. Martin foreslår at man ringer i
forvejen for at være sikker på plads på den
meget lille campingplads.

Vi var fire familier, der benyttede muligheden for et besøg, og ja; det er en meget lille
plads, personlig vil jeg kun anbefale den til
mindre campingvogne eller autocampere.
Men venlig og imødekommende var campingværten der lynhurtig fik DCKs reklame
materiale frem i vinduet.
Den anden campingplads jeg vil nævne er:
Camping Wien Neue Donau.
Pladsen ligger ca. 10 km. Fra Wien centrum
og er meget velegnet hvis behovet er 2-3
APPEN-DIX NR. 8 - 2019
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dage i Wien eller blot skal benyttes til gennemrejse. Indskrivningen var let, kør ind og
fin en plads, kom tilbage og fortæl hvor i ligger. Vi var 4 vogne der kørte sammen og
fandt hurtig hver en plads og gik tilbage for
at blive skrevet ind.
Da jeg ikke kunne finde mit DCK ”camping
Key” tog jeg DCUs, men det blev afvist på
det bestemteste.
Det lykkedes dog at finde DCKs der for øvrigt gav 10 %. Jeg hæftede mig ved at DCKs
standart stod i informationen. Der må havde
været andre DCKer før os.
Vejen på pladsen, hele vejen rundt, er som
en flisebelagt boulevard med stor bredde.
Det giver fine manøvremuligheder. Grund-

stykker er smalle, men meget dybe og tydelige markeret. Det giver mulighed for at
bakke ind og undlade at frakoble. Skal man
ligge der en hel uge og havde fortelt op vil
jeg nok vælge en anden.
Leif 239

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
CARAVANBLADET
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Sommersang på plænen i Skamstrup!

Torsdag den 15. august pakkede vi campingvognen for at tage til Skamstrup hvor vi
havde tilmeldt os træffet sommersang på
plænen.
Vel ankommen til Skamstrup havde vi mulighed for at vælge hvilken plads vi gerne
ville ligge på, der var ikke kommet så mange
endnu.
Fredag den 16. august begyndte der virkelig
at komme mange af deltagerne frem, vi var
80 deltagere dette inklusive gæster fra Sverige.
Standerhejsningen om fredagen blev lidt udover det normale, vi fik besøg af Peter Plys
han ledte efter en af sine gode venner, vennen hedder Kaj, og han fandt ham, Peter

Plys havde gaver til sin gode ven, der honningkrukke, T-shirt, honning øl og en lille
maskot af sig selv, hvem skulle tro at Kaj
kunne blive mundlam men det kan han, det
sørgede Peter Plys, i skikkelse af Hans
Skade.
DCK havde fornøjelse af at sige velkommen
til 2 par nye medlemmer.
Lørdag den 17. fra kl.1100 – 1300 var der
mulighed for selv at grille pølser med diverse tilbehør, der var flere forskellige slags
dog var der beregnet 3 stk. til hver, hvilket
også var nok.
Kl. 1300 begyndte musikken så at strømme
ud af højtalerne, musikken blev serveret af
Kurt Bo, guitarist i hedengangne “Sir Henry
APPEN-DIX NR. 8 - 2019

10

KREDS SJÆLLAND

and his Butlers”, Kurt BO spillede til kl. 1700
hvor der var fællesspisning, vi fik biksemad
som alle hjalp til med at få varmet. Kurt Bo
skulle egentlig ”kun” have spillet til kl. 1700
men han ville meget gerne have lov til at
spille til kl. 2200 hvilket han selvfølgelig fik
lov til.
Søndag den 18. kl. 1100 skulle flaget så ned
igen, her blev der gjort opmærksom på den
ekstraordinære generalforsamling, oktoberfest på Skamstrup, Dansk/Tysk oktoberfest,
samt tur til berlin (se mere på DCK`s hjemmeside), Lisbeth og Kaj ville også høre om
er var interesse for at lave en gang sommersang til næste år.
Jeg vil her gerne takke Lisbeth og Kaj for et
rigtig godt træf på DCK`s egen campingplads
Skamstrup.
Flemming Bøgvad
Medlem 4787
CARAVANBLADET
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Berlin 30 år
efter muren
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 Berlin Kladow.
Krampnitzerweg 111-117 - 14089 Berlin.

På grund af et andet større stævne på pladsen, er det ikke muligt for stævnets deltagere at ankomme på pladsen før fredag den
11. oktober, altså dagen før.
Til gengæld kan man blive der efter stævnet, hvis man vil opleve mere af Berlin. Pri-

sen før og efter vil være 16,50 euro for en
enhed med én person og 8,50 euro for hver
ekstra voksen inklusive el og varmt vand.
Børn under 6 år er gratsi og børn fra 6-16 år
koster 4,30 Euro pr. nat.
En hund koster 2 euro pr. nat, og afregnes
direkte med campingpladsen.
APPEN-DIX NR. 8 - 2019
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Ønsker man at komme til Berlin tidligere end
den 11. oktober, så kan vi anbefale Camping
Berlin Gatow lige i nærheden (4,2 km.).
Der bliver meget lidt obligatorisk program på
stævnet. Men vi vil hver dag have et tilbud
på en udflugt, som man kan deltage i eller
lade være.
Dog er udflugten til Stasifængslet i Hohenschönenhausen med i prisen, da vi har
været nødt til at reservere en gruppeføring.
Man skal imidlertid selv sørge for transporten dertil, hvad enten man kører selv eller
vælger at deltage i en fælles transport med
offentlige transportmidler.
Hvis man har børn med, så kan man bede
børnene og mindst en af de medfølgende
voksne fri for dette besøg. Vi arrangerer så
et mere børnevenligt alternativ. Her skal
man dog forvente, at der kan blive tale om
en supplerende betaling, da entreen kan
være dyrere end det opkrævede. Dog højest
10 pr. person.
Hvis man ønsker at bruge den alternative
mulighed for barn/børn, så send en e-mail
til mettemartin109@gmail.com, når I er tilmeldt.
Man kan købe en 7 dages billet til al offentlig transport i Berlin for 30 Euro, men man
kan selvfølgelig også købe både dagbilletter
og billetter til enkeltture.
Deltagerne vil få en mail med et link til alle
billettyperne.
Indtil videre ser tilbuddene således ud, med
forbehold for ændringer.
Lørdag den 12. oktober:
Kl. 17.00 standerhejsning
Kl. 19.00 Middag med Schnitzel efterfulgt af
is på pladsens restaurant.

Søndag den 13. oktober:
Kl. 10.00: Afgang til Bernauer Straße, hvor
der er et gratis museum og mindesmærke
om Muren. Der er bevaret et stykke af
Muren, som den så ud.
Meget tæt på mindesmærket ligger Mauerpark (Murparken). Parken var ingenmandsland, mens muren var der. Nu er det et
meget populært rekreativt område. Og hver
søndag er der et stort loppemarked. Populært sagt ligner det en mellemting mellem
Hjallerup Marked og Christiania.
Hver søndag er der også udendørs Karaoke
i parken.
Hvis man har mere energi, kan man passende slutte af med en spadseretur i det
østberlinske hippe Prentzlauer Berg, som
parken støder op til.
Mandag den 14. oktober:
De, der har lyst, kan komme med på en tre
timers vandretur i Berlin med hovedvægten
på Berlin under Den Kolde Krig. Den danske
guide er Annette Bruun.
Annette, som har boet i Berlin siden 1977,
har taget den specielle Berlinerguide-uddannelse. Så vi regner med at være i gode
hænder. Vi mødes med Annette klokken
11.00 i byen. Hvis vi bliver flere end 30 deltagere, så bliver der også et hold klokken
14.00, når det første hold er færdig.
Turen bliver kun gennemført med minimum
16 deltagere. Der kan maksimalt deltage 60.
Prisen er afhængig af antal af deltagere,
men bliver maksimalt på 10 pr. person.
Man tilmelder sig bindende ved tilmeldingen
til stævnet, hvis man vil med. Men betalingen opkræves først kontant i Berlin. Betalingen bliver i euro.
Annette har lovet at tage hensyn til dem, der
måske ikke er så godt gående både i forhold
til tempo og antal af pauser.

CARAVANBLADET
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Tirsdag den 15. oktober:
Kl. 10.00: Udflugt til flugtmuseet ved Checkpoint Charlie.
Entre. 14,50. Hvis vi bliver 25 eller mere er
prisen 9,50.
Onsdag den 16. oktober:
Kl. 10.00: Udflugt til ”Museum in der Kulturbrauerei (Kulturbryggeri)” til udstillingen ”Alltag in der DDR (hverdag i DDR) ”
Stedet er et nedlagt bryggeri, som nu er indrettet med museum, butikker, spillesteder,
restauranter m.m.
Udstillingen er gratis.
Det ligger tæt på Eberswalder U-bane station. Et godt sted for elskere af currywurst
(karry-pølse). Der finder man nemlig Konopke’s Imbiss. Et legendarisk sted for currywurst. Den blev grundlagt i 1930 og har
dermed overlevet de sidste år af Weimar republikken, Nazi-tiden med 2. verdenskrig
samt hele DDRs levetid. Så der kan man i
sandhed spise en pølse og føle Berlins nyere
historie. Selv om den er meget berømt for
sine currywurst, så har de også andre pølser.

Der er tale om en 1,3 kilometer lang bevaret
del af den oprindelige mur.
Efter murens fald blev den dekoreret af
kunstnere fra hele verden.
Så ud over at være den længste bevarede
del af Muren, så er det, så vidt vides, også
verdens største udendørs kunstudstilling.
Og det er vel at mærke helt gratis at opleve
dette meget specielle kunstværk.
Galleriet slutter tæt på Ostbahnhof (Østbanegården).
Derfra er der ikke langt til restaurant Volkskammer, hvor vi har mulighed for at spise i
omgivelser, der minder om en Mitropa restaurant i det gamle DDR. Næsten alle restauranter i DDR tilhørte VEB Mitropa. VEB
stod for Volkseigener betrieb (folkeejet virksomhed) og var benævnelsen for alle statsejede virksomheder. Spisekortet ligner også
den tids. Men forhåbentlig med den forskel
at man kan forvente, at de rent faktisk har
alt det, som står på spisekortet. Efter standerhejsningen lørdag vil vi forhøre os om,
hvem der har lyst til at spise der, således at
vi kan bestille bord.

Kl. 19.00: Happy Hour
Torsdag den 17. oktober:
Hvis der er stemning for det, så tager vi en
sejltur om formiddagen.
Det siges at Berlin har mere vand end Amsterdam og Venedig tilsammen. Mulighederne for sejlture på floden Spree, kanalerne
og søerne er derfor mange.
Kl. 15.00: Vi mødes ved Oberbaumbrücke.
Broen forbinder de to bydele Friedrichshain
(tidligere Øst Berlin) og Kreuzberg (tidligere
Vestberlin).
I det delte Berlin fungerede broen som
grænseovergang for fodgængere.
Vi tager en tur langs East Side Gallery, som
går langs Mühlenstraße (Møllegade).

Fredag den 18. oktober:
Kl. 11.30; Besøg i Stasifængslet i Hohenschönhausen.
Skal man med offentlig transport, så skal
man afsted kl. 09.15.
Kører man i egen bil skal man nok køre kl.
10.00, for at være sikker på at komme igennem de 34 kilometer, samt finde et sted at
parkere.
Stasianlægget var markeret som en hvid
plet på kortet over Berlin i DDR. Ingen
kendte faktisk til det, bortset fra de ansatte
i Stasi. Det sikrede man sig ved at bygge boliger rundt omkring anlægget, som var forbeholdt de mennesker, der arbejdede der.
APPEN-DIX NR. 8 - 2019

14

KREDS SJÆLLAND

Prisen på stævnet er kr. 2120 pr. enhed med
to personer.
For en enhed med en person er prisen kr.
1372,-.
Prisen for en ekstra voksen er kr. 747,-.
Børn under 6 år koster kr. 100,Børn fra 6 til 16 år koster kr. 473,-.
Prisen dækker 7 nætter på Camping Berlin
Kladow inklusive el og varmt vand.
En festmiddag med to retter (drikkevarer for
egen regning)
Entre til Stasifængslet i Hohenschönhausen.
Minimumsantal: 15 enheder
Maksimum: 30 enheder.
Ved flere tilmeldinger oprettes venteliste.
Ud over fængsel var der aflytningscentral.
Her blev der både spioneret mod vest og
mod DDR’s egne indbyggere.
Hvis man har set den fremragende tyske
film ”De andres liv”, så er den faktisk optaget her, og handler da også om en af de folk,
som var sat til at aflytte folk, der var mistænkte for at være ”fjender af folket”.
Vores rundtur drejer sig mest om fængslet.
Vi kommer til at se celler, forhørslokaler, isoleringsceller og andet. Vi kommer til at høre
om de avancerede torturmetoder, som blev
anvendt. Sjældent fysisk tortur, men Stasi
var mestre i uhyggelig effektiv og grusom
psykisk tortur.
Mange af guiderne er tidligere indsatte. Men
det er langt fra sikkert, at det bliver en tidligere fange, som guider os. Ikke mindst da vi
forsøger at få en dansktalende guide. Hvis
det ikke lykkes, så bliver det på engelsk.
Rundturen varer ca. 90 minutter.
Lørdag den 19. oktober:
Kl. 10.00: Standernedhaling. Farvel og tak for
denne gang.

Stævnegebyret indbetales sammen med tilmeldingen, som først er gyldig ved indbetaling.
Betalingen skal ske til reg-nr: 2267 kontonr:
0726903867.
Tilmeldingen er bindende, og indbetalt stævnegebyr kan ikke tilbagebetales. Vi anbefaler, at man sikrer sig i tilfælde af sygdom
gennem en rejseforsikring.
Sidste tilmeldingsfrist er søndag den 29.
september 2019.
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.
Spørgsmål til stævneledelsen kan rettes til:
e-mail: mettemartin109@gmail.com
Telefon: 23 61 17 78
2115 Mette Mølgaard og Martin Serup
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Julestævne
på Skamstrup
29. november - 1. december 2019

Fredag: Ankomst
Kl. 18.00 Fællesspisning i klubhuset,
for dem som vil….
Kl. 19.00 Standerhejsning, aflevering
af logbog
Kl. 19.30 Julehygge i klubhuset.
Der serveres Glühwein eller
varm kakao m. tilbehør,
samt lidt godt til maven.
HUSK: Krus + teske + servietter.
Lørdag: Dagen er til egen disposition.
Der er julemarkeder i området.
Kl. 18.30 Fælles aftensmad, medbring din
egen mad og drikkevarer
- Senere på aften pakkeleg
og hygge
HUSK PAKKE, tallerkner,
service evt. kaffe til senere

Søndag:
Kl. 10.00 Vi synger flaget ned og siger farvel
for denne gang
Forslag til oplevelser, hvis man har lyst.
Der er julemarkeder flere steder i området:
• Jul i den gamle landsby Nyvang, der er
åbent fra kl. 10 - 16, der tændes julelys og
bydes indenfor til en hyggelig, gammeldags jul og et stort julemarked. Pris kr. 60,
som I enten kan bestille på nettet eller
købe ved indgangen.
http://adlbn.dk/
• Få km fra Skamstrup ligger Birkegårdens
have. Her har de en smuk Eventyrlig Juleudstilling, som er vær at besøge. Den er
åben fra kl. 10-18, og entre prisen er 75 kr.
APPEN-DIX NR. 8 - 2019
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pr. person. Børn (2-12 år) 65 kr. pr. person
https://birkegaardens-haver.dk/
events/eventyrlig-jul/
• Er man til Nisser osv., så skal man besøge
NISSE LANDET. Her er alt inde for nisser,
hvad øjet kan skue. Åbent fra kl. 10-17.
Entre voksen 95 kr. pr. person.
Entre børn(2-12 år) 65 kr. pr. person
https://nisseland.dk/
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 4174 Ida og Flemming
Mobil: 28 55 42 90
DCK 2457 Pia og Keld
Mobil: 60 17 66 06
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KREDS SJÆLLAND

Hobbystævne på DCK Skamstrup
Den. 27. - 29. marts 2020
Fredag: Standerhejsning kl. 19.00 og skrive
logbøger. Hygge i klubhuset, man
må gerne begynde på hobby.
Lørdag: Kl. 08.30 Morgenbrød afhentes
efter aftale på stævnet. Man må
gerne komme op og spise morgenmad sammen. Kl. ca. 10.00
Hobby stævne begynder/fortsætter

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.

Søndag: Standernedhaling kl. 10.00, Oprydning foregår i fællesskab. Man
er naturligvis velkommen til at
blive på Skamstrup efter stævnet.
Stævnegebyr for en person er 30 kr. og 60
kr. for øvrige. Bindende tilmelding inden d.
20 marts 2020. Konto : Reg. 2267 Kontonr. 0759481046. mrk. Med navn, DCK nr.
samt skriv hobby. Al indbetaling SKAL foregå rettidigt til ovenstående konto.

APPEN-DIX NR. 8 - 2019
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Loppemarked på DCK Skamstrup
Den 15. - 17. maj 2020.
Fredag: Standerhejsning kl. 19.00, husk logbøger. Hygge
i klubhuset/langbord hvis vejret tillader det, man
må gerne sætte boder op og handle hele weekenden.
Lørdag: Kl. 08.30 Morgenbrød afhentes i klubhuset Man
må gerne komme op og spise morgenmad
sammen. Derefter kan man handle og bytte og
måske lave aktion over nogle ting og sager, eller
måske bage pandekager til salg, kage, syltetøj
eller hvad fantasien har lyst til.
Søndag: Standernedhaling kl. 11.00, Oprydning foregår i
fællesskab. Man er naturligvis velkommen til at
blive på Skamstrup efter stævnet.
Stævnegebyr for en person er 30 kr. og 60 kr. for øvrige.
Bindende tilmelding inden d.11 maj. 2020.
Konto : Reg. 2267 Kontonr. 0759481046. mrk. med navn,
DCK nr. samt skriv Loppemarked.
Al indbetaling SKAL foregå rettidigt til ovenstående konto.
Yderligere spørgsmål rettes til
Pia tlf. 20 95 42 83 psvitzer@gmail.com
Ret til ændringer forbeholdes.
Vi anbefaler at dem der vill sælge noget holder på vej 1
så man laver en markedsgade.
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.
På gensyn fra Jørn og Pia. (DCK 2090)
CARAVANBLADET
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DCK

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 forpligter 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:

APPEN-DIX NR. 8 - 2019
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DCK STÆVNEKALENDER

Husk at besøge DCK's hjemmeside

- STÆVNEKALENDEREN
og se klubbens aktiviteter

Stævner i september - november 2019:
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
1. - 3. november
Efterårsmanøvre. Tisvildeleje strand, Tisvildeleje
Kreds Sjælland
1. - 3. november
Invitation til 51. Stiftungsfest (CFSH). Dansk / Tysk
8. - 11. november Hobbystævne nr. 3. Skamstrup Camping
22. - 24. november Julestævne. Kreds Jylland / Fyn
29. nov. - 3 dec.
Julestævne på Skamstrup Camping. Kreds Sjælland

