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Herningmessen er overstået for i år. Godt
61.000 besøgende var på messen i år, og der
er positiv omtale af købelysten indenfor
campingbranchen. Dansk Caravan Klub var
også repræsenteret. Ved den lejlighed lyk-
kedes det at indmelde 31 nye medlemmer i
klubben. Weekenden efter var kreds Sjæl-
land repræsenteret ved en lokal forhandlers
udstilling på Sjælland. Her lykkedes det at
skaffe 16 nye medlemmer. 

Rigtig hjerteligt velkommen til de nye med-
lemmer af klubben. Vi håber, at I vil benytte
Jer af medlemskabet og deltage i de arran-
gementer, som bliver arrangeret. 

Foråret er også generalforsamlingernes tid
i Dansk Caravan Klub. Kreds Jylland / Fyn er
netop afviklet og kredsen fik bestyrelsesval-
gene på plads. 

Den 9. marts afvikler landsstyrelse og kreds-
bestyrelser fællesmøde på campingpladsen

i Skamstrup. Fællesmøderne er nu efter for-
slag fra landsstyrelsen implementeret som
led i den åbenhed, som landsstyrelsen
mener er naturlig i en klub, hvor medlems-
demokratiet er i højsædet. Desværre har
kreds Jyllands bestyrelse meldt afbud og
ingen af kredsens 5 bestyrelsesmedlemmer
eller de 2 suppleanter møder op den 9.

FORMANDEN HAR ORDET

CARAVANBLADET

Kaj Rasmussen,
landsformand,

DCK

Kære DCK’ere

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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marts. Desværre går det jo ud over den ind-
flydelse på klubbens forhold, som kredsens
medlemmer med udgangspunkt i det nævn -
te tiltag ellers kunne få. 

Der var på kredsens generalforsamling kritik
af, at enkelte af kreds Sjællands medlemmer
indgik aftaler med medlemmer på Fyn om
arrangementer på Fyn. 
I foråret f.eks. stævne i Kristi Himmelfart fe-
rien på Nordfyn. For en god ordens skyld
vælger jeg her at gøre medlemmerne op-
mærksom på, at det på seneste fællesmøde
i Odense blev aftalt, hvordan noget sådant
skulle afvikles, og aftalen er indfriet punkt-
ligt i denne sammenhæng, ligesom kreds-
formanden har givet sin accept heraf. Da
det, som nævnt, ikke fremgik ved general-
forsamlingen præciseres det her. 

Sammen gør vi det bedre! - hvis vi vil.

Med venlig hilsen
Kaj Rasmussen, landsformand
Dansk Caravan KLub

FORMANDEN HAR ORDET

APPEN-DIX NR. 3 - 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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VINTERFERIE UGE 7

CARAVANBLADET

Udmeldingen på hjemmesiden med at
nu var der mulighed for at prøve cam-
ping om vinteren trak. Så der måtte vi
altså med. Igen i år.

Fredag den 8. februar var officielt an-
komstdag, der var allerede nogle tilstede da
vi ankom, både gamle kendinge og nye
campister, vel ankommet var der jo bare
med at flytte ind.

Lørdag den 9. februar havde vi stander-
hejsning kl.10.00 og der var nytårsfrokost kl.
13.00 hvor hver enhed skulle medbringe
egen specialitet til 6 personer, vi havde
snakket om hjemmefra at dette måtte be-
tyde meget mad, ja endda med rigeligt i
overskud, og ja vi havde da masser af mad
med hjem til campingvognen, men hygge-
ligt det var det, der blev virkelig snakket og
vi blev også ordentlig rystet sammen, kan
godt anbefales at gøre ved andre ture.

Søndag den 10. februar var egentlig plan-
lagt som en dag til den enkelte, men der
kom en ændring i planen da der var delta-
gere fra sidste år som krævede revanche i
ludo så de der blev lige puttet en sådan tur-
nering ind, godt med en fleksibel turledelse,
for vores eget vedkommende har venner i
Kalundborg som vi havde aftalt at besøge på
fridagen.

Mandag den 11. februar var der mad-
pakketur i egne biler, desværre har vi ikke
en Walkie Talkie (sådan en kommer vi til at
anskaffe) så vi fik ikke hørt alt det Kaj og
andre fortalte undervejs, men naturen i om-
rådet er absolut smuk selv på en februar
dag,

Vi gjorde stop: Maglesøvej 6, 4300 Holbæk,
Tadre Møllevej 23, 4330 Hvalsø, Munkholm-
vej 315, 4390 Vipperød. Harebjerg 9. 4540
Fårevejle, og herfter retur til Skamstrup.

Her er Lisbeth og Kajs kørevejledning
til yderligere inspiration
”Fra Skamstrup mod Undløse. 
Vi passerer 

Torbenfeldt Gods fra 1377 oprindeligt navn
var Frydendal fra 1654  til 1906, hvor navnet
ændredes til det nuværende. Den samlede
ejendom, Orelund indgår heri, er på 1632
hektar. 
Torbenfeldt Gods er smukt beliggende i et
kuperet område med snoede veje på kan-
ten af Torbenfeldt.

Kongsdal Gods fra 1180. Godset hed oprin-
deligt Tygestrup og var ejet af Biskop Absa-
lon, der i 1180 skænkede godset til Sorø
kloster. I 1669 ændredes navnet til Kongsdal
Gods. Ejendommen er på 1021 hektar.

Vinterferie uge 7 med DCK
på Skamstrup Campingplads
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Er der bjerge på Sjælland – ja! Næsten. Vi
skal forbi Maglesø ved Igelsø tæt ved godset
Sophienholm. De høje bakker, dybe dale og
idylliske småsøer leder I hvert fald tanken i
retning af bjergområder.

Sophienholm Gods – oprindeligt Grøntved-
gård indgik sammen med Tølløsegård, Son-
nerup og Søgård i baroniet Zeuthen af
Tølløsegård i 1843. 

Ved lensafløsningen i 1923 frasolgtes Tøllø-
segård, Sonnerup og Søgård og baroniet
blev opløst.    

Det enestående dødislandskab (is der blev
liggende og smeltede ned efter sidste istid)
omkring Maglesø og Grøntved Overdrev har
tidligt inspireret til beskyttelse og fredning.
Vi kører igennem det voldsomt kurerede
landskab og den dybtliggende “Maglesø”,
der indeholder noget af Danmarks reneste
vand. Der er i øvrigt flere steder gode bade-
muligheder ved søen, hvor der også findes
sandbund. 

Hvis du vil se nærmere på området, findes
der meget velbeskrevne gang – og cykelru-
ter, som du kan finde dem på nettet. 

I samme område er også Brorfelde obser-
vatoriet beliggende. Det besøgte vi for et år
siden en stjerneklar, stille og vinterkold
aften. Det var en flot oplevelse. 

Hvis du ikke har besøgt stedet, så er det et
“must”, hvis du er til storhed og eftertænk-
somhed. Vi lå på ryggen i græsset på bak-
ken og så op i stjernehimlen. Vi så tydeligt
stjernehobe med millioner af stjerner igen-
nem kraftige kikkerter, medens der blev be-
rettet om stjerner, stjernetegn og planeter. 
Man kan i øvrigt bemærke sig, at der gæl-
der en helt særlig fredning i dette område,
idet aften – og natmørket er fredet. Der må
altså ikke tændes forstyrrende kunstigt lys i
naturen i mørketimerne..  

Vi forlader “de sjællandske alper” og kører i
retning mod Ejby. Lidt nord for Englerup – i
det  lysregulerede kryds – drejer vi til ven-

VINTERFERIE UGE 7

APPEN-DIX NR. 3 - 2019

Maglesø. Alle fotos Flemming Bøgvad
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stre mod Munkholmbroen. Broen er 114
meter lang og forbinder Holbæk med Horns
Herred i den inderste del af Isefjorden.
Broen, der stod færdig i 1952, afløste fær-
gefarten på stedet. Traktørstedet “Langtved
Færgekro” der kan føres tilbage til sidste
halvdel af 1700 tallet, lå nord for det østlige
brofæste. Kroen nedbrændte desværre i
2009. Der kan vi altså ikke holde spisepause. 

Kort efter at have passeret broen, holder vi
ind på rastepladsen øst for vejen. Den ud-
mærkede pølsevogn, der findes på stedet,
og som hver weekend hele sommerhalvå-
ret er samlingssted for masser af motorcyk-
lister, veteranbils- og sportsvognschauffører,
er desværre lukket på denne tid af året,
men….  

Det er her, at din madpakke kommer til sin
ret, og dit gode humør spredes som ringe i
vandet, medens du indtager dine flade
klemmer, “sparker dæk” og fortæller gode
historier om alt det, du har oplevet, i forhå-
bentligt rigtig dejligt vintervejr. 

Turen fortsætter gennem Holbæk by langs
havnen og ud af byen mod nordvest. Ved vej

21 kører vi til højre mod Nykøbing Sjælland.
Til venstre for vejen kan du ind imellem se
ud over store dele af Lammefjorden. Et ind-
dæmmet areal på ca. 6.000 hektar. Ind-
dæmningen skete i begyndelsen af 1900
tallet. Lammefjorden er mest kendt for sine
grøntsager. Til højre er du partielt tæt på Ise-
fjorden og nord for Tuse Næs også resterne
af den oprindelige Lammefjord. Hvis vi har
lyst, kan vi parkere og bestige digerne mod
fjorden og herfra få et godt udsyn over såvel
fjord som Lammefjord. 

Ved Vig – Ravnsbjergvej – drejer vi til venstre
og fortsætter frem mod Høve Strand. Vi
kører mod syd ad Høve Stræde frem til
Høve, hvor vi drejer ind på Veddingevej. Her
er en rigtig smuk udsigt fra en rasteplads
umiddelbart efter krydset. Vi fortsætter mod
syd i Veddinge Bakker, og kører ret tæt på
den gamle – nu nedlagte kystradiostation
“Skamlebæk Radio”. Vi kører ad Vindekilde
Strandvej frem til Vejrhøj. Hvis vejret er til
det, og I I øvrigt syntes, at det kunne være
spændende, så bestiger vi vejrhøj og nyder
udsigten over Sjælland og Sejrøbugten. Det
er ulejligheden værd. 

VINTERFERIE UGE 7

CARAVANBLADET

Sejrøbugten
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Vi er nu ret tæt på Dragsholm Slot, som vi
på en anden tur besøger i samme uge.  
Turen går kort ad vej 225 mod Jyderup. Ved
Nekseløvej drejer vi til højre og kører ud
mod Sejrøbugten og langs vandet ind til
Havnsø by, som på en god dag bestemt
også er et besøg værd. Vi holder et lille fast
ved Brugsen på havnen, hvor man kan nyde
en kop kaffe, en vand eller en øl. 

Turen går derefter ud over Eskebjerg Ve-
sterlyng – et strandengsområde, hvor om-
kringliggende gårde har deres kreaturer på
græs om sommeren. Der er dejligt på lyn-
gen. Ikke mindst byder kysten på en rigtig
dejlig sand – og badetrand, som kan anbe-
fales til en afsvalende dukkert en sommer-
dag. Vi kører gennem Bregninge ud til
landevejen mellem Jyderup og Kalundborg.
På denne del af turen er der lejlighed til at se
de mægtige grusgrave, som hele området
er kendt for. Ved Skovvejen drejer vi mod Jy-
derup og Skamstrup.

Vel hjemme i Skamstrup er det tid at nyde
en kølig drik og tænke over dagens oplevel-
ser og de smukke panoramaer, som du og

familien har haft på denne dejlige tur. Det er
tid at nyde aftenstilheden på campingplad-
sen.  

Med venlig hilsen
2310 Lisbeth og Kaj”

En køretur på ca. 150 km.

Tirsdag den 12. februar var der besøg af
en sælger som gerne ville have solgt noget
sengetøj med magneter, det pågældende
firma sørgede for at vi fik noget at spise
nemlig stegt flæsk med rødbeder, kartofler
og persillesovs.
Egentlig må jeg erkende at aftenen var hyg-
gelig og sælgeren talte da godt for sine
varer, vi kunne låne madrasser dyner med
mere i en månedstid uden at det kostede
penge, det vil sige Bente og jeg havde ikke
behov for ”nyere” madrasser, tilbuddet til
dem ville låne var at hvis de ikke virkede
kunne de leveres tilbage, ikke noget med at
sende, man aftalte bare et mødested når
sælger igen var på Sjælland så kunne man
aflevere der, det syntes jeg i hvert fald er fair,
forskellige af deltagerne på træffet var en

VINTERFERIE UGE 7

APPEN-DIX NR. 3 - 2019

Sengetøjet med magneter afprøves.
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tur i madrassen under foredraget/salgs-
fremstødet da man efter kort tid skulle
kunne mærke noget.

Men enden på alle de lyksalighederne som
sengetøjet skulle hjælpe på gjorde at nogle
købte andre valgte at låne, så står bare til-
bage om det nu virker, enkelte udtalte at de
allerede efter første nat havde oplevelsen af
at det gavnede dem, Lisbeth havde kunne
sove hele natten hvilket hun normalt ikke
kan, nu bliver det spændende om andre
som har fået sengetøj med hjem også kom-
mer med positive historier.

Onsdag den 13. februar kørte vi til
Vestsjællands Automobil Museum, museet
er et lille men spændende museum for biler
fra dengang far var ung, altså det lidt mere
”moderne” biler, turen til museet havde Lis-
beth og Kaj lagt rundt i det Sjællandske om-
råde frem for ”bare” at drøne lige derned, så
var der lige en manglende Walkie Talkie,
selve museet var vi færdige med ved om-
kring kl. 12.00 Bente og jeg havde egentlig
tænkt os at spise madpakke et sted i natu-
ren, men vi blev enige om at køre tilbage til
pladsen i stedet for at sidde ude i blæsten.

VINTERFERIE UGE 7

CARAVANBLADET

Vestsjællands Automobil Museum
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Torsdag den 14. februar dagen til egen
disposition, jeg kan egentlig godt lide at der
dage hvor man ikke skal ”jage” afsted efter
noget hver dag, vi smuttede til Holbæk efter
gas og strikke pinde, Bente havde hjemme-
fra bestilt nogle specielle strikke pinde i Hol-
bæk, man skal vel støtte lokale området?
Tilbage på pladsen hyggede vi i klubhuset
og så var der jo Happy Hour kl. 1600

Fredag den 15. februar havde Lisbeth og
Kaj formået Trelleborg Volde at åbne for os
selvom de normalt har lukket på museet på
denne årstid, der var en rundviser på som i
klædt vikingetøj som glødende fortalte om
vikingerne og deres levevis, det er altid
spændende når man møder denne typer
personer som brænder for det de laver, og
så fik vi en smagsprøve på møjd brygget
efter de gamle opskrifter. Dagen sluttede
med biksemad og is, en helt igennem god
dag.

Lørdag den 16. februar igen var dagen til
egen disposition, vi brugte dagen til at pille
vores telt ned og det samme gjorde så
mange af de andre og en dag vejret virkelig
var med os, masser af sol så blev der også
snakket som det sig hør og bør når man er
på camping. Bente og jeg blev engang af
nogle venner spurgt om hvor lang tid det
taget at sætte et telt op og tage det ned,
vores var er ikke ret lang tid, men hold da op
hvor kan bruge megen tid på hyggesnak
mens man gør det.
Nå ja så kl. 16.00 happy hour med efter føl-
gende fællesspisning i klubhuset med egen
medbragte mad, en helt igennem hyggelig
aften.

Søndag den 17. februar kl. 10.00 blev
standeren strøget og det var tid til at sige
farvel og drage hjemad. Vi vil gerne takke
Lisbeth og Kaj for endnu en vellykket vinter-
ferie på Skamstrup i Uge 7.

Hilsen
Bente og Flemming Bøgvad
Medlem 4787

VINTERFERIE UGE 7

APPEN-DIX NR. 3 - 2019

Bente igang med strikkepindene.
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DCK

CARAVANBLADET

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:
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Også i år 2019 var der DCK’ere der havde
lyst til en vintertur til Tandådalen. Vi var 4 (5)
hold der mødtes fredag i uge 6, for at til-
bringe en uge sammen på CC’s dejlige cam-
pingplads, hvor flere af os havde været op til
flere gange før.

Vi kom alle godt frem i løbet af fredagen og
fik os installeret med strøm til en yderst ”for-
nuftig pris” set med danske øjne – Dkr. 1,45
- og nogle fik sat deres vintertelt op.

I løbet af lørdagen blev der etableret en
”snebar” med god assistance af pladsens
store maskine med sneskovl, dette således
at vi havde et passende mødested hver ef-

termiddag ved ca. 16 tiden, hvor vi mødtes
og til en lille en af forskellig art og aftalte af-

TANDÅLALEN 2019TANDÅLALEN 2019

APPEN-DIX NR. 3 - 2019

DCK’ere på skitur
i Tandådalen  2019
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tenens forløb, 2 dage var der bl.a. gløgg og
en dag var der det store pølsebord hvor der
var gang i grillerne. Det lykkedes os at låne
” Storstugan”  på pladsen  hver aften , bort-
set fra onsdag, således at vi kunne samles
alle ”mand” omkring spisningen med hyg-
geligt samvær.

Nu var vi jo også deroppe for at stå på ski,
hvilket også var dagens indhold på forskel-
ligvis for deltagerne, med for de der var lidt
”tunge” på den udfoldelse, var der rige mu-
ligheder for gåture i området. Vi var jo på
vinterferie og vejret viste sig fra den helt rig-
tige side med frost alle dage og nætter, lige-
som sneen kom i passende mængder
næsten alle dage.

En dejlig uge var ved at være til ende, da vi
skulle hjemad fredag igen, alt var naturligvis
ikke problemfrit, med der var god hjælp at
hente i receptionen, med en stor hjælp-
somhed omkring reparatør (kom helt fra
Mora) af et køleskab, en yderst hjælpsom
herre, som det dog ikke lykkedes at afhjælpe
problemet, men betalingen var også kun 4
”dåser”, hvilket dog fik hans øjne til at stråle. 

Der var også en enkelt bilreparation i Lind-
vallen, hvilket dog bevirkede at bilen med
påhæng kom hjem til Århus.

Pladsen var og pladsværten Åse var glade
for vores besøg, og bød os velkommen til at
komme igen næste år, hvilket allerede er i
støbeskeen.

Med venlig campinghilsen 
og på deltagernes vegne 
DCK 699 Janne Kroman & Tonni Hansen

TANDÅLALEN 2019TANDÅLALEN 2019

CARAVANBLADET
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I forbindelse med kreds Sjællands ordinære
generalforsamling lørdag den 30. marts, vil
der blive afholdt stævne på Skamstrup
Campingplads 

Programmet bliver som følger:

Fredag den 29. marts:
Hele dagen: Ankomst til pladsen.
Kl. 18.00: Standerhejsning.
Kl. 20.00: Fredagsbaren åbner.

Lørdag den 30. marts.
Kl. 9.00-10.00: Indskrivning og morgenmad
til generalforsamlingen i Skamstrup For-
samlingshus.

Morgenmaden er for alle deltagere til gene-
ralforsamlingen.
KL. 10.00: Generalforsamlingen starter.
Kl. 18.00: Festmiddag i forsamlingshuset
Der vil blive serveret  en buffet bestående
af:

Langtids stegt svinebryst med salvie, 
hvidløg og persille.

Stegt unghane med svampe i fløde 
og timian.

Små stegte kartofler i friske urter og 
citronskal.

Pasta salat med mild chili dressing, 
grillet chorizo pølse, peberfrugt og persille.

KREDS SJÆLLAND

APPEN-DIX NR. 3 - 2019

General-
forsamlingsstævne

Skamstrup, 29.-31. marts 2019

Foto: Flemming Bøgvad
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Blandet salat med vindruer, saltet nødder og
frisk ost.

Hjemmebagt Brød med smør.

Der vil blive solgt øl, vand og vin til maden.

MEDBRING SELV SERVICE OG BESTIK

Efter maden vil der blive spillet op til dans af

KURT BO

Den tidlige butler fra Sir Henry and his But-
ler, huskes af mange fra sidste års jubilæ-
umsfest på Skamstrup. Her skabte han en
rigtig god stemning, så det bliver garanteret
festligt.
Der vil kunne købes  drikkevarer i baren
under festen.

Søndag den 31. marts:
Kl. 10.00:  Standernedhaling

Prisen for stævnet er:
Prisen pr. enhed (2 personer) er 50 kroner
For en person er prisen 25 kroner.
Prisen inklusive festmiddag er 500 kroner pr.
enhed med 2 deltagere og 250 kroner for en
person.
Beløbet indbetales samtidig med tilmeldin-
gen på:
Reg. nr. 2267 kontonummer 0759481046 
Ved indbetaling skal der anføres medlems-
nummer samt ”Generalforsamling 19”

Drikkevarer er for egen regning.

Egen mad kan medbringes i forsamlingshu-
set for stævnedeltagere.

Overnatning og el afregnes med Skamstrup
Camping.

Hvis man slet ikke ønsker at deltage i festen
om aftenen, kan man selvfølgelig overnatte
på Skamstrup Camping og deltage i gene-
ralforsamlingen uden at være stævnedelta-
ger.

Sidste tilmeldingsfrist er onsdag den 20.
marts.

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
Bestyrelsen for kreds Sjælland

KREDS SJÆLLAND

CARAVANBLADET



7/6 Fredag Ankomst

8/6 Lørdag
kl. 7.30 lille franskbrød
kl. 9.30 Standerhejsning
Turforslag?
Gratis adgang til Badeland i Blokhus
kl. 17.30 Grillaften med egen mad 
og drikke samt lotteri

9/6 Søndag 
kl. 7.30 lille franskbrød
Turforslag? 
Gratis adgang til Badeland i Blokhus
kl. 14.30 Kaffebord med kage og 
konkurrencer (hesteskokast)
kl. 17.30 Grillaften med egen mad 
og drikke samt lotteri

10/6 Mandag 
kl. 7.30 lille franskbrød
kl. 10.00 Afslutning evt. restbesøg

16

Stævnegebyr 25 kr pr. vogn.
Overnatning i forbindelse med stævnet dkr.
100,- pr. enhed med bad og strøm.
Gældende ugen før – under – og efter stæv-
net 1/6 til 16/6 2019.

Hytter udlejes
Der betales direkte til pladsen.
Tilmelding senest 20. maj. Ret til ændringer
forbeholdes.

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 723 Finn Christensen tlf. 45 97 41 48 26 
elkjaer@christensen.mail.dk
DCK 609 Peder Frederiksen 45 26 44 15 00 
pederhf@gmail.com

DCK

APPEN-DIX NR. 3 - 2019

Dansk Norsk Svensk 
pinsetræf nr 48

7. -10. juni 2019, Blokhus Klit Camping, Kystvejen 52, 9490 Pandrup
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bælt til del, og ikke mindst fordi vi har erfa-
ret, at campingpladsen i Skamstrup reelt
deler klubben i for - og imod, hvilket reelt er
egnet til at skævvride klubben, og en sådan
situation er uholdbar.

Foreløbig er der alene tale om sonderende
undersøgelser i forhold til økonomi og an-
vendelsesmuligheder i kombination med,
hvordan eventuelt flere pladser kan / skal
drives. 

Kreds Jyllands bestyrelse har i skrivende
stund ikke reageret på landsstyrelsens hen-
vendelse med materialet, så vi ved ikke
endnu, hvordan bestyrelsen ser på en udvi-
delse af klubbens campingkapacitet i Jyl-
land. Kredsbestyrelsen skal selvfølgelig
være positivt indstillet i forhold til spørgs-
målet, før vi går videre med projektet / pro-
jekterne, også selv om kompetencen ligger
ved landsstyrelsen. 

Med venlig hilsen
Kaj Rasmussen, landsformand
Dansk Caravan Klub

DCK

CARAVANBLADET

Landsstyrelsen har gennem flere år ledt
efter egnede ejendomme, der kunne tjene
til campingplads i klubregi vest for Store-
bælt. I denne lille “appetizer”, kan du se,
hvad Dorthe og Ejvind, kreds Jylland, har
fundet efter energisk søgen gennem læng-
ere tid. Dorthe og Ejvind har i øvrigt tidligere
præsenteret muligheder, som det desværre
ikke har været muligt at realisere. 

I landsstyrelsen kan vi udmærket se poten-
tialet og perspektiverne i det fremlagte ma-
teriale. Det er begge velegnede ejendomme
til formålet, og der er plads nok også i for-
hold til udearealer. 

Landsstyrelsen ønsker at udvide klubbens
campingkapacitet, og vi har ved flere lejlig-
heder opfordret kreds Jyllands bestyrelse .-
også den tidligere bestyrelse -  til at finde
egnede ejendomme. Det har landsstyrelsen
gjort fordi det er vigtigt for den gode “klu-
bånd”, at man har et sted at mødes, og at
de fordele som sjællænderne gennem flere
år har haft i forhold til pladsen i Skamstrup,
også bliver medlemmerne vest for Store-

Kære medlemmer af DCK
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Nyt europæisk test-samarbejde uddeler
grønne stjerner til de mest klima- og miljø-
venlige biler. Et vigtigt signal til bilproducen-
terne, mener FDM, som er en del af den nye
Green NCAP-test.

Det bliver de kommende år lidt nemmere at
spotte de grønneste biler hos forhandleren.
Et nyt samarbejde mellem de europæiske
bilklubber, forbrugerorganisationer, EU og en
række europæiske myndigheder lancerer
nu en ny test, Green NCAP, der skal guide
bilkøberne til de mest klima- og miljøvenlige
biler.

Det er det europæiske test-samarbejde
Euro NCAP, der står for den nye Green
NCAP-test. Euro NCAP tester allerede i dag
sikkerheden i nye biler og uddeler de vel-
kendte Euro NCAP-stjerner. Nu kommer der
også grønne stjerner på paletten.

”Der er et øget fokus på bilers klima- og mil-
jøbelastning. Som forbruger kan det imid-
lertid være svært at gennemskue, hvor grøn
den enkelte bilmodel egentlig er. I dag har
bilkøberne kun det europæiske energi-
mærke, som vi kender fra hårde hvidevarer,
at gå efter. Bilers klima- og miljøaftryk er
imidlertid mere komplekst. Derfor har Green

NCAP udviklet en test af både bilens forbrug
og udledning af partikler og andre skadelige
stoffer. Det vil give forbrugerne en langt
bedre gennemsigtighed, når de skal købe
bil,” siger adm. direktør i FDM, Thomas Møl-
ler Thomsen, der også er præsident for FIA
Region 1, og tilføjer:

”På sigt er det tanken at udvide testen, så
hele bilens samlede aftryk på miljø og klima,
fra den produceres, til den skrottes, tages
med i regnskabet.”

Der vil dog gå flere år, før Green NCAP er
fuldt udrullet. Første test tæller 12 biler,
hvoraf to er elbiler. Modsat Euro NCAP, der
tester nye bilmodeller, vil Green NCAP også
teste modeller, der er populære blandt bil-
køberne og derfor ofte også har været på
markedet i flere år. Det gælder eksempelvis
Fiat Panda, der er en af de mest udbredte
biler i Italien. I den første Green NCAP-test
får den nul stjerner, hvilket betyder, at den
kun lige lever op til kravene for udledning af
emissioner og har et højt brændstofforbrug.
Bedst klarer testens to elbiler sig. Begge
opnår de maksimale fem Green NCAP-stjer-
ner.

”Ligesom Euro NCAP har haft en afgørende

PRESSEMEDDELELSE
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Nyt mærke skal guide bilkøbere
til grønne biler

Det er Euro NCAP, som i dag tester sikkerheden i nye biler, der står for uddelingen 
af de nye grønne Green NCAP-stjerner. (Grafik: Green NCAP)
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betydning for udviklingen af sikkerheden i
biler, er vi overbeviste om, at Green NCAP
vil få samme betydning. Derfor er Green
NCAP også et vigtigt signal fra forbrugerne
til bilproducenterne om, at de skal tage de
nye grønne stjerner alvorligt. Ambitionen er,
at Green NCAP’s grønne stjerner skal være
et afgørende parameter, når forbrugerne
køber bil,” siger Thomas Møller Thomsen.

FDM deltager i Green NCAP-samarbejdet
igennem bilklubbernes europæiske para-
plyorganisation, FIA Region 1.

Næste Green NCAP-test er til november.

De 12 testede biler:
Fem stjerner
Hyundai Ioniq (elbil)
BMW i3 (elbil)

Fire stjerner
VW Up GTI (1.0 benzin)

Tre stjerner
BMW X1 (2.0 diesel)
Mercedes-Benz A200 (1.3 benzin)

To stjerner
Ford Fiesta 1.0 (benzin)

En stjerne
Audi A7 (3.0 diesel)
Volvo XC40 (T5 benzin)
Subaru Outback (2.5 benzin)

Nul stjerner
VW Golf (1.6 diesel*)
Fiat Panda (1.0 benzin*)
Ford Fiesta (1.0 benzin*. Udgået model)
* Opfylder Euro 6b – de øvrige opfylder Euro
6d Temp.

Green NCAP tester både bilens forbrug og udledning af skadelige stoffer. På sigt er det tanken at udvide testen, så den
omfatter bilens samlede klima- og miljøaftryk, fra den produceres, til den skrottes. (Foto: Green NCAP)
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Ferie for Alle 2019 åbnede 22.-24. februar
vinduerne til den store verden og et væld af
spændende udstyr og rejsedestinationer.
Messen, der bød på 1.131 udstillere med alt
fra camping og golf til safari og charterrej-
ser, blev besøgt af 61.319 personer.

- Udstillerne i alle 14 haller har favnet utal-
lige ferieformer, gjort sig umage og lagt
mange kræfter i messen. Jeg glæder mig
derfor på deres vegne over både besøgs-
fremgang og meldinger om stor købelyst. Til-
lykke og en stor tak for indsatsen i de tre
dage, hvor det personlige møde og gode
handler var i højsædet til glæde og gavn for
både besøgende og udstillere, sagde admi-
nistrerende direktør i MCH A/S, Georg Sø-
rensen.

Fra Anholt til Caribien med Lars Løkke
Rasmussen
Lørdag besøgte statsminister Lars Løkke
Rasmussen Ferie for Alle, hvor han blandt
andet fik lejlighed til at se nærmere på de
mange ferieformer, som danskerne søger.
Turen startede i Danmarkshallen, og rundtu-
ren bød på besøg hos blandt andet Anholt,
Samsø, Færøerne, Caribien og campinghal-
lerne - alt sammen til stor begejstring for
statsministeren:

- Det er en fantastisk oplevelse at gå rundt
her. Det sprudler jo af liv, sagde statsmini-
ster Lars Løkke Rasmussen og fortsatte:

- Jeg var specielt glad for at gå rundt i Dan-
markshallen og rejse hele Danmark igen-
nem på en halv times tid. Jeg kunne let have

PRESSEMEDDELELSE
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Ferie for Alle opfyldte feriedrømme
Ferie for Alle sluttede i MCH Messecenter Herning efter tre dage, hvor næsten hele
verden var samlet i Herning til Skandinaviens største feriemesse, der bød på be-
søgsfremgang, netværk, oplevelser og gode handler.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen gæstede Ferie for Alle i selskab med 61.318 andre ferieglade danskere. 
Foto: MCH/Lars Møller.
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været der længere, for Danmark har utroligt
meget at byde på, men det var også sjovt at
komme ind og snuse til resten af verden, for
lige pludselig står man i Caribien og dufter til
cigarer og rom. Det var en rigtig god ople-
velse.

Hele verden mødtes til Ferie for Alle
Hvad enten man var på udkig efter en cam-
pingplads, golfrejse eller en charterferie,
havde man rig mulighed for at finde inspira-
tion på Ferie for Alle. I Udlandshallen var der
masser af aktivitet, og her havde 40 rejse-
entusiaster fra Apollo Rejser hele weeken-
den travlt med at give de besøgende gode
råd og inspiration til deres næste ferie.

- Der har i den grad været travlhed og
mange besøgende, og alle vores 40 rejse-
eksperter har haft gang i den fra morgen til
aften. For os er det vigtigt at møde de besø-
gende face to face hvert år tredje weekend
i februar. Ferie for Alle er en af de bedste for-
brugermesser, jeg har været med på i hele
min karriere. Man bliver virkelig benovet
over, at så meget rejseinspiration og så
mange oplevelser findes her i MCH Messe-
center Herning - både i form af udlandsrej-
ser, som vi lever af, men også danske
rejsemål, forskellige ferieformer og turist-
kontorer fra stort set hele verden, sagde
Glenn Bisgaard, kommunikationschef hos
Apollo Rejser.

Stor aktivitet i campinghallerne
I de otte campinghaller var der livlig aktivitet
hele weekenden. Her kunne de besøgende
få rådgivning og inspiration til camping-
vogne, autocampere, telte med mere. Per
Højgaard, der er medlem af messekomiteen
samt direktør i Adria Danmark, melder om
stor interesse og købelyst blandt de besø-
gende:

- Hele weekenden har vi haft masser at se
til, og interessen for camping har været stor,
så vi er meget tilfredse. Der har været flere
mennesker forbi, end hvad vi tidligere har
oplevet på Ferie for Alle, og fredag oplevede
vi rekordsalg på standen i de ti år, jeg har
været hos Adria, sagde Per Højgaard og fort-
satte:

- Ferie for Alle er vores allerstørste mulighed
for at komme i kontakt med rigtig mange
kunder på én gang. Det er her, branchen
samles, står sammen og viser sammenhold.
Ferie for Alle samler alle ferieformer, og vi
kommer derfor både i kontakt med eksiste-
rende kunder, men Ferie for Alle er, med så
mange tusinde besøgende, også stedet,
hvor vi tiltrækker helt nye kunder, som fal-
der for camping som ferieform.

Ferie for Alle er Skandinaviens største ferie-
messe og afholdes én gang om året i MCH
Messecenter Herning. 61.319 besøgende
lagde vejen forbi årets messe mod 60.665
sidste år. Ferie for Alle åbner igen dørene
21.-23. februar 2020.

PRESSEMEDDELELSE

CARAVANBLADET

Foto: MCH/Lars Møller.
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Det var ulovligt, da Københavns Kommune
fastholdt en p-afgift til en bilist, der betalte
for sin parkering, men indtastede sin num-
merplade forkert i p-automaten. Det slår
landsretten fast med en ny afgørelse, der
giver et FDM-medlem medhold. En stor sejr
for bilisterne, mener FDM.

Københavns Kommune har i flere år ud-
skrevet p-afgifter til bilister, der er kommet til
at indtaste deres nummerplade forkert i p-
automaten, når de betalte for deres parke-
ring.

I en ny kendelse slår Østre Landsret fast, at
der ikke er hjemmel til at fastholde en p-af-
gift, hvis den eneste forseelse fra bilistens
side er, at han har tastet ét ciffer fra num-
merpladen forkert.

”Det er ulovligt at undlade at betale for sin
parkering, men det er ikke i strid med loven
at foretage en fejlindtastning. Når bilisten
kan bevise sin betaling for parkeringen, må
kommunen altså ikke fastholde en p-afgift.
Det har landsretten nu slået fast, og det er vi
på bilisternes vegne meget tilfredse med,”
siger advokat i FDM, Casper Schad.

Sagen er blevet ført af FDM på vegne af et
medlem, der fik en p-afgift, fordi han tastede
et ciffer for lidt i sin nummerplade. FDM
tabte i første omgang sagen ved byretten,
men har nu fået medhold ved landsretten.

”Det er en vigtig sejr for bilisterne. Ikke
mindst for dem, der har gjort sig umage
med at sætte sig ind i kommunens regler for
parkering, og som har betalt for deres par-
kering, men herefter alligevel har fået en p-
afgift, fordi de kom til at indtaste et enkelt
ciffer forkert,” påpeger Casper Schad.

På baggrund af Østre Landsrets afgørelse
opfordrer FDM landets kommuner til at gen-
nemgå deres tidligere afgifter givet for ta-
stefejl for at se, om alle har været
berettigede.

FDM afventer en afgørelse i en lignende sag
i Vestre Landsret for endnu et FDM-medlem.
Her tastede bilisten et ciffer for meget, da
hun betalte for sin parkering. Også i denne
sag er modparten Københavns Kommune.
FDM vandt denne sag i første instans, by-
retten.

PRESSEMEDDELELSE
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Ny landsrets-kendelse slår 
fast, at der ikke er hjemmel 
til at fastholde en p-afgift, hvis
bilistens eneste forseelse er, 
at have tastet ét ciffer fra 
nummerpladen forkert. 
En stor sejr for bilisterne,
mener FDM.

(Foto: FDM)

LANDSRET: 

Ulovligt at fastholde p-afgift for fejlindtastning



DCK STÆVNEKALENDER

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

Stævner i marts - juni 2019:

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 DCK Landsstævne, Skamstrup Camping
24. - 26. maj Modeshow og hygge,  Skamstrup, Mørkøv
24. - 26. maj Universe tur, Augustenhof Strandcamping, Nordborg
07. - 10. juni Dansk/Tysk Pinsetræf, Kristianshåb Camping
07. - 10. juni DNS Pinsetræf, Blokhus Klit Camping
07. - 10. juni Pinsetræf, Kreds Sjælland
21. - 23. juni Sankt Hans stævne, Fornæs Camping, Grenå




