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Lørdag den 28. september 2019 afholdt
Dansk Caravan Klub en ekstraordinær
landsgeneralforsamling, hvor der skulle be-
sluttes en ny vedtægt for klubben. 

Der var inklusive fuldmagter godt og vel 170
stemmeberettigede til stede. Det var meget
positivt. Den nye vedtægt blev gennemgået
og vedtaget uden stemmer imod. Et enkelt
punkt gav dog anledning til debat. Det dre-
jede sig om campingpladsen i Skamstrup og
den fremtidige drift. 
Efter en skriftlig afstemning blev det dog
slået fast, at campingpladsens fremtid bliver
som bestemt af den ordinære landsgene-
ralforsamling i foråret 2019. Dermed er det
Dansk Caravan Klubs kreds Øst, der fra 1. ja-
nuar 2020 ejer og driver campingpladsen i
Skamstrup. Løsningen er kulminationen på
en mangeårig strid om det økonomiske fun-
dament for klubbens campingplads. Den
nye ramme åbner mulighed for et konstruk-
tivt og frugtbart samarbejde internt i klub-
ben. 

Koordination af aktiviteter, fordeling af ind-
tægter og udgifter mellem kredsene skal fo-
restås af samarbejdsudvalget, som har til
opgave at drive fællesaktiviteter som f.eks.
hjemmeside, blad, sekretariat og kontakt til
samarbejdspartnere herunder CKE organi-
sationen. 

Konsekvensen af den nye vedtægt er også,
at landsstyrelsen nedlægges med virkning
fra 1. januar 2020. En af landsstyrelsens sid-

FORMANDEN HAR ORDET

CARAVANBLADET

Kaj Rasmussen,
landsformand,

DCK

Kære medlemmer

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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ste opgaver bliver at sikre fordeling af klub-
bens likvider og effekter. Den opgave går vi
i gang med snarest, idet selve opgørelse dog
lægges i hænderne på en professionel sam-
arbejdspartner. 

Den nye vedtægt åbner mulighed for, at du
selv kan bestemme, hvor du vil være regi-
streret som medlem af Dansk Caravan Klub.
Hvis du ønsker at ændre dit tilhørsforhold
kan det ske hvert år i årets sidste kvartal. Du
skal blot skrive til DCK’s sekretariat med op-
lysning om dit navn, DCK nummer og ønske
om fremtidigt tilhørsforhold.

Uanset hvor du er registreret som medlem
kan du deltage i alle DCK’s aktiviteter og til-
bud i øvrigt. 

Sammen gør vi det bedre!

Med venlig hilsen 
Kaj Rasmussen, landsformand
Dansk Caravan Klub

FORMANDEN HAR ORDET

APPEN-DIX NR. 9 - 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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Orientering til medlemmerne
Lørdag den 28. september vedtog en ekstraordinær landsgeneralforsamling en ny
vedtægt for Dansk Caravan Klub. Den nye vedtægt giver medlemmerne mulighed
for selv at bestemme hvilken kreds de ønsker at være registreret i som medlemmer. 

Du kan frit vælge mellem DCK Øst (for Storebælt) eller DCK vest (for Storebælt)

Hvis du ønsker at ændre dit tilhørsforhold, så skal du i årets sidste kvartal inden 1.
januar skrive en mail til DCK’s sekretariat, hvor du oplyser dit navn, medlemsnum-
mer og ønske om kredstilhørsforhold.

§ 16, stk. 2. 
Stk. 2, Medlemmer indplaceres ved indmeldelse i den kreds, de geografisk hører
hjemme i. Medlemmerne kan skriftligt ændre deres kredstilhørsforhold i årets sid-
ste kvartal.  

Med venlig hilsen
Kaj 

DCK

APPEN-DIX NR. 9 - 2019



info@akkc.dk · 9935 5555 · campingmesse.dk

KOM OG OPLEV...
Campingvogne · campere · teltvogne · fortelte · turtelte · udstyr · tilbehør 
campingpladser · finansiering · foreninger · magasiner - og alt det andet...

Entré 
Voksen kr. 60 · barn (0 - 13 år) gratis

Messen afholdes i Gigantium, Aalborg  
- udvidet messeareal, tæt ved motorvejen  
og 1200 gratis parkeringspladser.

10. - 12. JANUAR
GIGANTIUM, AALBORG

DANMARKS ENESTE SPECIALMESSE  
FOR CAMPINGFOLKET
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Turen til Ærø blev en stor oplevelse. Vi var 15
familier, der var en afmelding, så vi fik mu-
ligheden for at hoppe på selv om vi var
noget sent på den.

Den tidligere regering har imødekommet re-
derier, der sejler indlands med en økono-
misk indsprøjtning, så priserne kan sænkes
markant uden for højsæson, gid det må for-
sætte.

Det startede godt, vi tog færgen Svendborg
Ærøskøbing, her forgår det som i min barn-
dom når man skal havde bilen med færgen,

færge Peder kommer og tjekker nummer-
pladen før vi kører ombord. Under sejllasen
kommer han rund og kræver betaling. Her
løber mine tanker tilbage til skoletiden når
jeg tog sporvognen og billetkonduktøren gik
rundt og klippede billetter. Efter en hyggelig
overfart kunne vi to DCK-familier køre i land. 

Der var bare 1000 meter til campingpladsen,
så det kunne ikke være bedre. Det kunne
indkørslen til campingpladsen til gengæld,
den var godt nok noget kringlet. Camping-
pladsen skiftede ejer mens vi var der, skal vi

ÆRØ STÆVNE

APPEN-DIX NR. 9 - 2019

Ærø i høj sol
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lytte til rygterne vil pladsen blive opgraderet
til 4 stjerner, så vi må forvente at indkørslen
bliver ændret.

Inde på pladsen blev vi hjertelig modtaget af
arrangørerne, Karin og John, Gitte og Anders.
De hjalp os på plads og vi fik som de andre
en god plads med udsigt over vandet. Hele
turen var garneret med en række interes-
sante indslag, nogle korte andre lange og fri-
hed til selv at gå på opdagelse. Det var nemt
at komme rund på øen, der er gratis busser,
så der var plads til at tage en øl. Selv om vi
var de sidst ankomme var det rart med tid til
at hilse på de øvrige DCKer.

Vores første udflugt gik til Sæby, her skulle vi
på havnevandring ”I Arthurs fodspor” med
Museumsleder Karen Margrethe. Det var en
spændende fortælling om Arthur Jørgensen
Der blev født for 111 års siden, og som i
1931 byggede byens værft. Det er den stør-
ste arbejdsplads på øren i dag. Deres sene-
ste stolthed er en ren el-færge der kan sejle
7 gange så lang end andre el-færger. Den
sejler mellem Søby og Fynshav.

Vi var på gåtur i Ærøskøbing med den lokale
Vægter, der spændende og fængslende
kunne fortælle om byen historie, det skulle
vise sig at være samme person Karen Marg-
rethe godt forklædt.

Stævnet var flot programsat mellem ople-
velser og tid på pladsen til fælles hygge. Der
var tid til morgenkaffe og en tur i havet, hvis
man bare er tidlig nok oppe, vi havde sol fra
morgen til aften alle dage, det var som høj-
sommer.

Besøget på Flaske Peders museum, blev en
stor oplevelse, når jeg hører ”museum” tæn-

ker jeg, å nej. Men det var ikke tilfældet her,
Peter Jacobsen kaldet Flaske Peder, blev
født

1873 og levede frem til 1960. Han stak til søs
som 16 årig hvor han fik hyre på et Norsk
skib, her lærte han at fremstille skibe i fla-
sker. Det blev til 500 flasker af mange stør-
relser.

ÆRØ STÆVNE

CARAVANBLADET
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I 1943 slog han sig ned på Ærø hvor han hur-
tig blev en meget populær person.

Han var sømand, kok og træsnitter, livs-
kunstner og boheme. Han var klovnen, den
ægte og den uægte, han var fidusmager, lu-
rendrejeren og skuespiller. Han var det hele,
men på helt sin egen måde. Det siges at de
som lærde ham at kende blev et særpræ-
get minde rigere. Virkelig et besøg vær.

Den klassiske DCK-pose vi fik udleveret ved
ankomst indeholdt rigtig meget læsestof om
øer. Det blev naturligvis nærstuderet af
Dorthe der kunne læse at Ærø har sig eget
flag men også deres egen måde at lave pan-
dekager på. Da opskriften var i bladet, så gik
det stærkt, der skulle handles ind, flere
måtte til byen, Der blev arrangeret gasblus
og mange hjalp til, Dorthe kom hurtig gang
med pandekager til alle, det fik vi en hygge-
lig eftermiddag ud af og en stor opvask.
(smiler). Men her stoppede det ikke, Kirsten
Roswall lavede lagkager til dessert med et
flot DCK- ganske imponerende.

Når man nævner ordet ”ølsmagning” så er
der mange DCKer der er oppe på dubberne.
Vi var på besøg på Rise Bryggeri, så vi måtte
tage den gratis bus så der var mulighed for
at smage og købe og smage igen! Vi fik en
spændende historie, af Direktøren som var
frue i huset, om bryggeriet og deres store
succes. Der blev da også købt pænt ind.

Efter ølsmagningen skiftede hun emne, nu
var hun tobak plantage ejer i sin sparsomme
fritid, vi var ude og se de store tobaks plan-
ter som for øvrig vokser i raket fart. 

Hun viste os hvordan blade blev høstet, tør-
ret sorteret. Strippet og fugtede igen, for til
endelig at blive en cigar, et overraskende
stort arbejde. Nu forstår jeg prisen på en
cigar.

Efter en uge på Ærø fra midt uge til midt uge,
ikke nogen tosset ide, kan jeg kun opfordre
til at tager der over.

Deres slogan er:
Alt er vand ved siden af Ærø, det kan man
kun nikke ja til, i mere end en forstand.

En glad DCKer 239

ÆRØ STÆVNE

APPEN-DIX NR. 9 - 2019
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ÆRØ STÆVNE

CARAVANBLADET



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 mor-
genmad sammen. Kl. ca. 10.00
Hobby stævne begynder/fortsæt-
ter

Søndag: Standernedhaling kl. 10.00, Op-
rydning 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  Kon-
tonr. 0759481046.  mrk. Med navn, DCK nr.
samt skriv hobby. Al indbetaling SKAL fo-
regå rettidigt til ovenstående konto. 

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 på DCK Skamstrup
Den. 27. - 29. marts 2020

12
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DCK er flere ting udover camping og at køre
rundt. På DCK Skamstrup foregår der mange
ting i løbet af året en mange forskellige
stævner og arrangementer. Mange week-
end er der råhygge, og det kan foregå på
mange måder, i stedet for som vi som dan-
skere ofte elsker med at spise og drikke, det
er bestemt også dejligt. 

Men vi ved også at det at røre sig også er
nødvendigt og en del af et dejligt socialt
samvær i trygge omgivelser. Jeg har tidligere
gennem 10 år lavet motion/træning med
dem der ville være med. Det har jeg nu taget
op igen, og alle kan deltage, man kommer
bare. 

Vi træner i 1-1,5 time. Det er noget jeg gerne
vil når det passer ind i forhold til andre ting.
Så når vi er på Skamstrup og man gerne vil
træne, så kom og sig til. Det passer for det
meste kl. 10.00. Vi er ikke på Skamstrup hver
weekend, men tilbuddet er der. 

Tag løst tøj, og evt. kondisko/inde sko og en
flaske vand med. Det er ganske gratis. Man
hygger sig og får rørt sig. Både mænd og
kvinder og større børn kan være med.

Mange hilsner Pia DCK 2090. 

PS.: Billedet er fra en weekend i september
2019 med tilladelse fra dem 

KREDS SJÆLLAND

CARAVANBLADET

DCK er flere ting udover camping
og at køre rundt



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 om-
rådet: 
• Jul i den gamle landsby Nyvang, der er

åbent fra kl. 10 - 16, der tændes julelys og
bydes indenfor til en hyggelig, gammel-
dags 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 Ju-
leudstilling, som er vær at besøge. Den er
åben fra kl. 10-18, og entre prisen er 75 kr.

Julestævne
på Skamstrup  

29. november - 1. december 2019

14
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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

15
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Til den nye sæson 2020, som lige er startet
den 1. september 2019, udvider KNAUS med
helt nye forhandlere på det danske marked. 

Samme med den eksisterende KNAUS AU-
TOCAMPER forhandler PB Autocamper i Al-
lingåbro, skal Campinggården Ormslev ved
Århus og Antons Campingcenter i Videbæk
også repræsentere det i forvejen kendte
mærke KNAUS på det danske marked. 

De to nye forhandlere som i forvejen er gar-
vede KNAUS caravan forhandlere, ser store
nye muligheder i at få autocampere ind i bu-
tikken og ser frem til et godt samarbejde.

Til sæsonen 2020 kommer KNAUS Auto-
campere med masser af nyheder, der kom-
mer til at præge et i forvejen stærkt vok -
sende autocamper marked. Her er fokus sat
på den nye helintegrerede L!VE I. 

Nogle ”High-Lights” til sæsonen vil være: 
• I segmentet fuldintegreret autocampere

præsentere KNAUS en ny model L!VE I. En
ny trendsætter hvad angår design og pris.
Den nye model kommer med et helt nyt
udtryk og en helt ny front, som helt sikkert

vil få nye kunder til at spærre øjnene op.
Masser af tilbehørsmuligheder og smarte
pakkeløsninger, er med til at løfte denne
nye serie ind på markedet til nogle skarpe
priser. 

• Også indenfor segmentet ”Kassebiler” er
KNAUS stærk og bringer også her en
masse nyheder ind på markedet. Den nye
BOXLIFE med 5 nye indretninger, og en ny
BOXSTAR XL, som er den høje version.
BOXLIFE er den lille smarte og rummelige
autocamper, der nemt bringer dig rundt i
byerne og som har fantastiske køreegen-
skaber. Masser af plads og gode mulighe-
der for individuelle løsninger. 

• KNAUS SKY TI Platinum Selection er en
helt ny model, som også kommer til at
sætte sit præg på det danske marked. En
komplet udstyret delintegreret autocam-
per, som er en rigtig ”allrounder” og for-
binder plads med komfort og design.
Denne nye kampagnemodel vil helt sikkert
blive set og hørt og er som sagt komplet
udstyret, så alt hvad hjertet ønsker sig er
standard til rigtigt stærke priser.

PRESSEMEDDELSE

APPEN-DIX NR. 9 - 2019

KNAUS AUTOCAMPERE 2020 
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Til den nye sæson 2020, som lige er startet
den 1. september 2019, udvider WEINSBERG
med en helt ny forhandler på det danske
marked. 

Sammen med den eksisterende WEINS-
BERG AUTOCAMPER forhandler PB Auto-
camper i Allingåbro, skal Camping-Specia-
listen i Herning nu også repræsentere det i
forvejen kendte og prisstærke mærke
WEINSBERG på det danske marked. 

Camping-Specialisten som i forvejen for-
handler WEINSBERG campingvogne, ser
store nye muligheder i at få autocamperde-
len med ind i butikken og ser frem til et godt
samarbejde med den eksisterende forhand-
ler kollega. 

Til sæsonen 2020 kommer WEINSBERG AU-
TOCAMPERE til at stå endnu mere skarpt i
markedet, da vi præsenterer en helt ny serie
på markedet. 

CaraCore 
CaraCore er ny i familien og samtidig fuldin-
tegreret. Den er en stilbevist trendsætter og
måske en smule forlegen. En helt nyudviklet

autocamper i et smukt design, som gør
WEINSBERG’s DNA komplet. 

Kommer i 3 grundplaner 650 MF, 650 MEG
og 700 MEG. 
• Stærkt og udtryksfuldt frontparti 
• Fuld LED belysning 
• Nyt og udtryksfuldt baglygtekonsol, som

giver produktet et helt nyt markedsimage 
• Specielle Styling-Pakker eksteriør og inter-

iør er muligt tilkøb 
• Hæve/sænke seng i front er standard
• 2 meter sengelængde
• Skuffer og skabe med softclose
• Stort badeværelse i model 700 MEG, nok

det største i sin klasse
• 70 cm indgangsdør er standard
• WEINSBERG signatur elementer i interiør
• Muligt tilkøb ALDE varmtvand, gulvvarme

og centralvarme
• Muligt tilkøb ”Luxury” eller ”Super Luxury”

førersæder for optmal rejsekomfort 

CaraCore kommer helt sikkert til at gøre en
forskel på det danske autocampermarked
og sætte sit præg på statistikkerne. Priserne
starter ved kr. 649.900 inkl. afgift og levering

PRESSEMEDDELSE

CARAVANBLADET

WEINSBERG AUTOCAMPERE 2020
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Salg af DCK klubeffekter
Profiler DCK, når du er på tur, med disse tilbud.

V-formet flagholder 
Til montering i skinnen på vognen ................................................................... Kr. 150,-

Vimpel Dannebrog ....................................................................................... Kr. 150,-

Vimpel med DCK logo .................................................................................. Kr. 125,-

Tilbud ved køb af et sæt vimpler
Bestående af V-formet flagholder, Dannebrog- og DCK vimpel ..................... Kr. 350,-

Håndklædeholder 
Til montering i skinne foran eller bag på vogn ................................................ Kr. 175,-
Håndklædeholderen er udført i rustfrit stål og leveres i ø 8 og 10 mm

Træktøjspose med DCK logo ........................................................................ Kr. 130,-

Sort kasket 
Med diskret DCK logo på skyggekanten .......................................................... Kr. 25,-

Henvendelse til:
Kaj Rasmussen, DCK
Mail: kra011@yahoo.dk eller tlf 25 36 37 15   



DCK STÆVNEKALENDER

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

Stævner i oktober - december 2019:

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
6. dec. - 8. dec. Julestævne. Kreds Jylland / Fyn

Campingplads Rote Schleuse, D – 21335 Lüneburg
6. dec. - 8. dec. Oplevelses stævne med DCK på Fyn. Kreds Jylland / Fyn




