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I denne måned afholder Dansk Caravan Klub
landsgeneralforsamling. Det foregår den 18.
maj kl. 1000 i Mørkøvhallen i Mørkøv på
Sjælland. Se mere på hjemmesiden. Lands-
generalforsamlinger i kombination med
landsstævner. Sådan har det været siden
DCK blev stiftet i 1958. Arrangementet af-
vikles traditionelt i forbindelse med Store
Bededagsferien. 

Den lange weekend har også givet anled-
ning til, at medlemmerne mødtes i forbin-
delse med et landsstævne. Et sådant
landsstævne er en god mulighed for, at
DCK’s medlemmer mødes på tværs af ge-
ografien. Landsstævnerne har på den måde
styrket medlemsskabet af Dansk Caravan
Klub og givet grobund for nye venskaber og
meningsudvekslinger på godt og ondt på
tværs af landet. Det er godt og det er sundt
for en klub og dens medlemmer. 

Desværre kan man på facebook lige for
tiden læse, at centrale personer i kreds Jyl-

land opfordrer kreds Jyllands medlemmer til
at mødes på en campingplads på Fyn i  ste-
det for at deltage i landsstævnet på Sjæl-
land. 

Det er ingen hemmelighed, at der har været
interne problemer i DCK gennem det sene-
ste års tid. Problemerne har mange forskel-
lige årsager, men meget kendetegnende for
problematikken er det, at kredsens ledelse

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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ikke vil samarbejde med landstyrelsen og
kreds Sjællands bestyrelse. Det er det oven-
stående også et udtryk for. Derfor......

Hvis du vil DCK’s bedste, så mød op til lands-
generalforsamlingen og brug din demokrati-
ske ret til at påvirke klubbens udvikling, og
ikke mindst deltag i landsstævnet sammen
med andre gode medlemmer og vær med
til at bygge op i stedet for at rive ned.

Velkommen til landsstævnet 2019.

Sammen gør vi det bedre.

Med venlig hilsen
Kaj Rasmussen, landsformand

FORMANDEN HAR ORDET

APPEN-DIX NR. 5 - 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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Landsgeneralforsamlingen afvikles
efter nedenstående dagsorden.  

§ 4 Landsgeneralforsamling 
- dagsorden

Stk. 1, 
Der afholdes årlig ordinær landsgeneralfor-
samling, sædvanligvis i Store Bededagsfe-
rien, med følgende dagsorden.

Dagsorden:
Nr. 1. Valg af dirigent.
Nr. 2. Årsberetning afgives af landsforman
Nr. 3. Årsregnskab fremlægges til godken-
delse og meddelelse af decharge til lands-
styrelsen.
Nr. 4. Budget for det kommende år samt
budgetrevision for indeværende år frem-
lægges til godkendelse.
Nr. 5. Fastsættelse af kontingent

DCK

APPEN-DIX NR. 5 - 2019

DANSK CARAVAN KLUB

Indkaldelse til 
Landsgeneralforsamling

Dansk Caravan Klub afholder ordinær landsgeneralforsamling 
den 18. maj 2019 kl. 10.00. 

Generalforsamlingen afvikles i Mørkøvhallen, Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv.  
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Nr. 6. Indkomne forslag.
Nr. 7. Valg af landsformand i lige år og
landskasserer i ulige år.
Nr. 8. Valg af landstyrelsesmedlemmer:
Der vælges 3 medlemmer til landsstyrel-
sen i ulige år og 2 medlemmer i lige år.
Nr. 9. Valg af 1 og 2. suppleant til landssty-
relsen. (hvert år)
Nr. 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsup-
pleant. (hvert år)
Nr.11. Eventuelt

Stk. 2,  
Landsgeneralforsamlingen indkaldes med
mindst 4 ugers varsel, ved meddelelse på
DCK’s hjemmeside og via Appen-dix. Forslag
til personvalg til landsstyrelsen bør fremgå
af indkaldelsen.

Stk. 3,  
Forslag, herunder forslag til ændringer af
vedtægten, der ønskes behandlet på en or-
dinære landsgeneralforsamling, skal ind-
sendes til landsformanden senest 1. marts. 
Det reviderede årsregnskab med noter, bud-
get, budgetrevision samt indsendte forslag,
der skal behandles på landsgeneralforsam-
lingen, fremlægges via hjemmesidens luk-
kede del, senest 14. dage før
landsgeneralforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen
Landsstyrelsen gør opmærksom på, at det
materiale, som præsenteres på landsgene-
ralforsamlingen alene foreligger i diasform.
Hvis det enkelte medlem ønsker at have
materialet tilgængeligt i papirform, så skal
man selv medbringe det. 

Ad. nr. 3 og 4. 
Årsregnskab med noter, budget og budge-

trevison kan ses på DCK’s hjemmesides luk-
kede del.

Ad. nr. 5
Landsstyrelsen foreslår kontingentet for
2020 hævet med 25 kr. således, at kontin-
gentet indtil videre bliver 350 kr. / år.

Ad. nr. 6
Der fremlægges forslag om ændring af klub-
bens struktur m.m. Forslagene kan læses på
DCK’s hjemmesides lukkede del.

Ad nr. 7 
Valg af landskasserer for 2 år. Landskasse-
rer Ellen Dargis genopstiller. Der er pt. ikke
modtaget forslag om andre kandidater.

Ad nr. 8. 
Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Pia
Brammann, Kurt Morgen og Martin Serup er
på valg. Alle tre genopstiller. Der er pt. ikke
modtaget forslag om andre kandidater.

Ad. nr. 9.
Valg af 1. og 2. suppleant til landsstyrelsen.
Leif Hansson, 1. suppleant, genopstiller. 2
suppleant 
Ejvind Madsen, kreds Jylland, ønsker valg.
Der er pt. ikke modtaget forslag om andre
kandidater.

Ad. nr. 10.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Carsten Christiansen genopstiller. Bodil Bro-
hus genopstiller ikke. Revisorsuppleant Hen-
rik Lindhart genopstiller.  

På vegne af landsstyrelsen
Med venlig hilsen
Kaj Rasmussen, landsformand

DCK

CARAVANBLADET
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SKAMSTRUP CAMPING
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Iagttagelse fra min campingvogn 
en  lørdag i april 
på Skamstrup Camping
Dagen begynder med regn og pladsen ligger stille hen, men
lidt efter lidt ses et begyndende leben.

Mette og Martin kommer til morgenkaffe hos John og mig, og
vi hygger os, som vi så ofte har gjort.

I vognen overfor begynder Anette at vaske campingvogn. Vi
beundre hendes initiativ og energi. Hun opdager, at et vin-
due er utæt. I løbet af et øjeblik er flere kommet til for at give
gode råd og får at hjælpe. Vinduet bliver lavet, så Anette og
Preben kan sidde tørskoet i deres vogn.

Regnen holder op og solen kommer frem.

John går ned i det røde skur for at lave lidt elektriker arbejde.
Pia planter husløg i det nyanlagte bed. Jørn er i gang med at
male el/målestandere. Ole kører træstammer fra skoven op
til brændeskuret. Henrik sår græs på de bare pletter i græs-
plænen.

Bodil tilplanter sine blomsterkrukker. Hun mangler blom-
sterjord. Pia og Hans skal i byen og de køber den manglende
jord, som blive kørt lige til døren.

Der er flere der er ved at sætte deres fortelte op.

Lige nu er her småsnakken og fuglefløjt omkring mig. For-
året er kommet til Skamstrup og det er en nydelse at være
her.

PS. Det er ikke en arbejdsweekend, men en afslappende
weekend med dejlige campingvenner.

Jeg ønsker alle i klubben en god sommer

Grethe 4765
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SKAMSTRUP CAMPING
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Efter en påske vi kan se tilbage på med mas-
ser af sol og hvor de fleste nok har været på
camping, der er sikkert blevet holdt mange
påskefrokoster i det fri, langborder med god
mad og en lille en, det hører sig til. Det er ty-
deligt at der har været stor aktivitet på cam-
pingpladserne. Selv har vi måtte blive
hjemme. Der er visse familiebegivenheder
man ikke kan undslå sig.  

De fleste DCKer camperer hele året og de
familier som ikke gør, har sikkert fået truk-
ket campingvognen frem. Der er tid til at få
den ferie klar, sommerferien venter lige om
hjørnet. De fleste DCKer ved godt hvor vig-
tig det er af få dækkende set efter for alder

og revner, i dæk især på bagsiden. At få ga-
stestet vognen hvert andet år. Men der er
også meget andet.

Det skal jeg ikke trætte jer med, blot nævne
at vi har fået adskillige nye medlemmer i
vores klub og dem kan vi hjælpe med gode
råd og vejledning i det omfang de ønsker.
Ud over bil og campingvogn, eller autocam-
per skal klargøres og personlige papirer gen-
nemgås, vil jeg gøre opmærksom på jeres
pas. Der er lande der kræver at passet er
gyldigt 6 måneder efter udrejse fra det på-
gældende land. Man kan blive syg og for-
sinket i hjemrejsen, så kompliceres sagen
blot yderlig med et pas der er udløbet.

DCK

APPEN-DIX NR. 5 - 2019

God Ferie

Husk gastest hvert andet år. - YouTube klip: If Skadeforsikring Norge
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Men det som fik mig til tasterne, var lidt op-
lysning 0mkring en App fra Udenrigsmini-
steriet.

Den er god at havde på sin mobiltelefon.
Den hedder ”REJSEKLAR” Her tilmelder man
sig med oplysning om hvor og hvornår man
er på et given rejsemål. Fidusen er, at sker
der noget på det pågældende sted kan
udenrigsministeriet få fat i en og vejlede om
hvilke forholdsregler man kan tage.
I behøver ikke være bange for at de gemmer
jeres oplysninger, de slettes automatisk når
i er hjemme igen.

Så vil jeg ønske jer alle en god sommer og
ferie, vi spredes i større eller mindre grup-
per, nogle kører alene. Men fælles for os alle
står der masser af oplevelser i ind og udland
og venter på os.

Men før vi skilles, skal vi samles til landsge-
nalforsamling, og her håber jeg inderlig alle
vil møde op og medvirke til at skabe en
stemning som i gamle dage.

Leif 239

DCK

CARAVANBLADET

Scan QR-koden med din telefon  for at hente app'en.
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Transsylvanien i Rumænien er et af de mest
myteomspundne områder i Europa. Skotten
Bram Stoker (som aldrig var i Transsylvanien)
fik med hans fremragende gyser ”Dracula”
givet startskuddet til at mange forbinder
Transsylvanien med vampyrer, varulve og al-
skens slags uhyrer. I Harry Potters univers
tager man til Transsylvanien, når man vil
fange drager. 

Mange forbinder stadig Rumænien med fat-
tigdom, forfærdende børnehjem og stor kri-
minalitet. 

Ingen tvivl om, at Rumænien er et land som
op gennem historien har været plaget af un-
dertrykkelse, både af magter udefra og af di-
verse diktaturer i de perioder, hvor de har
været under rumænsk styre. Selv om Ru-
mænien omkring skiftet mellem det 19ende
og det 20ende århundrede måske var Euro-
pas rigeste land, så er der ingen tvivl om, at
Rumænien i dag hører til blandt de fattigste
lande i Europa. Men fremskridtene siden re-
volutionen i 1989 har været enorme. Børne-
nes vilkår er forbedret, og i øvrigt er krimi-
naliteten i Rumænien ikke speciel stor. 

Mange rumænere vil med et smil fortælle
dig, at de kriminelle rumænere skam er rejst
til Danmark og andre steder, hvor der er
meget mere at stjæle.

Tag med til Transsylvanien og oplev selv lan-
det på godt og ondt. Oplev en enestående
gæstfrihed, en rig kultur, en interessant hi-
storie samt en fantastisk smuk natur. 

Rumæniens turistslogan hedder: ”Kom som
en gæst, rejs som en ven”. Det er et slogan,
som mange danskere, der har besøgt lan-
det, kan skrive under på. 

Nu har du muligheden for at rejse med DCK
til det spændende Transsylvanien.

Vi arrangerer et stævne fra den 8. juli
til den 21. juli 2019.
Fra mandag den 8. juli bor vi på Eldorado
Camping i Gilau nær Cluj-Napuca.  Pladsen
ligger 1500 km. fra færgehavnen i Rostock
og 1706 km. fra grænsen ved Padborg. I
begge tilfælde over Tjekkiet, Slovakiet og
Ungarn.

https://www.campingeldorado.com/
Glem det der står på hjemmesiden om, at
de kan genopfylde alle slags gasflasker. Det
gælder ikke danske 10 og 11 kg. flasker. 

Der vil blive arrangeret en fælles rejse for de,
der har lyst. Man mødes på en camping-
plads i nærheden af Berlin fredag den 5. juli.
Derfra aftales hvor man mødes henholdsvis
lørdag og søndag. Der vil blive sikret, at der
er plads på campingpladserne til de delta-
gende vogne.

Sommer i
Transsylvanien
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De der ankommer tidligere på Camping El-
dorado, vil få 5 % rabat. Hvis vi bliver mindst
40 deltagere, gives der 10 % rabat.

8. juli kl. 19.00: Standerhejsning.
Fra og med tirsdag den 9. juli til og med lør-
dag den 13. juli, skal vi i samarbejde med ”JS
Rejser” på en masse spændende udflugter i
bus med den dansktalende Carmen Vele,
som er en særdeles kompetent guide.

http://www.jsrejser.dk/
Her vil man komme til at opleve og lære en
masse om Rumænien. Programmet, som
Carmen selv beskriver det, ser således ud:
Tirsdag 9/7 -2019
Afg. kl. 09:00. Efter en rundtur i Cluj-Napoca
kører vi en fantastisk tur igennem et land-
skab, der varierer mellem åbne landskaber
og utrolig smukke landsbyer, mange beboet
af sigøjnere. Vi stopper først i byen Mera. Vi
besøger en dame, der værner om det un-
garske mindretals traditioner.  Vi har her
godt 2 timers pause til at se et alderdoms-
hjem, som også tager sig af sigøjnerbørn
efter skoletid. Det er virkelig interessant at
se, hvordan man tager sig af de gamle i Ru-
mænien. Vi kører videre til landsbyen Ciu-
mârna. Vi kommer til at møde en spæn -
dende dame, der er folkesanger. Hun vær-
ner om de rumænske traditioner, så hun vil
vise os sit fødehjem, som er lavet om til et
museum. Hun har også et værksted, hvor
hun laver håndarbejde. Hun vil gerne være
vært ved en kop kaffe. Det bliver spæn-
dende. SÅ denne dag bliver et mix mellem
rumænske og ungarske traditioner. 

Onsdag 10/7-2019
Afg. Kl. 10:00. Vi kører op i bjergene til BAI-
SOARA, hvor vi besøger en skole oppe i
bjergene og fortæller jer om skolegang i Ru-
mænien. Her er en natur, som ikke kan be-
skrives.  Den skal opleves. Vi spiser frokost

hos en af Carmen’s veninder. Vi tager tid til
at stoppe, gå tur i de små landsbyer og evt.
få en snak med de lokale folk. Måske har vi
lyst til at få en forfriskning på den lokale bar.
Derefter går det hjemad med hjemkomst ca.
kl. 17:00, mange oplevelser rigere. Det er en
tur med besøg, lidt om skolegang, dvs. lidt
om børnenes vilkår i Rumænien.  

Torsdag 11/7-2019
Afg. Kl. 09:30. Kirken og den ortodokse re-
ligion fylder meget i de fleste rumæneres liv.
Det fortæller vi om denne dag. Vi kører mod
syd, en drømmetur igennem et specielt
landskab, vekslende mellem store vidder,
hvor man kan se hyrderne gå med deres får,
og små landsbyer, hvor man i forhold til Dan-
mark, er sat mange år tilbage. Vi besøger nu
nonneklostret ”REMETS” Det er også i det
område, vores humanitære forening om-
bygger huse for fattige familier. Vi kører til
spisning hos nogle af vore venner, en privat
familie, hvor man oplever en fantastisk
gæstfrihed.  Lalla er vores madmor den dag.
På vej tilbage til Cluj Napoca, gør vi ophold
ved en lille nyetableret vingård i byen Turda.
Her har vi vinsmagning. Rumænien er jo et
vinland, og de seneste år har man fremel-
sket en særdeles god vin. 

Fredag 12/7-2019
Afg. kl. 09:00. Efter at vi har pakket bus-
sen, kører vi mod den nordligste del af lan-
det, Maramures. Her bor vi på en bonde -
gård/pensionat, i den lille landsby Vadu Izei.
Det skal du/I glæde dig/jer til… det bliver en
kulinarisk oplevelse samt en hel speciel at-
mosfære at bo på landet. Undervejs er der
frokost hos en privat familie. Om aftenen er
der underholdning med lidt folkemusik og
dans. 

Lørdag 13/7-2019
Afg. kl. 09:30. Vi skal besøge den ”Muntre



Kirkegård” i byen Sâpintâ. Her vil I opleve en
kirkegård, hvor man i levende live kan be-
stille, hvilket eftermæle der skal stå på grav-
stenen. Det kan være muntert, men også
tragisk. Kunstneren Stan Ion Pâtras startede
allerede i 1935 med at lave disse ”Gravstene
i træ” og fortsatte indtil sin død i 1977. Hans
søn og lærling har siden taget over. En ople-
velse ud over det sædvanlige. Der bliver tid
til evt. indkøb, der er et utal af boder.  

Vi besøger en kolos af en trækirke. De men-
nesker, der bor i dette område mener, at de
har bygget den højeste trækirke i hele Ru-
mænien. Den er en oplevelse at se, specielt
for dem, der kender til håndværk i træ.  

Frokosten indtager vi hos en dejlig familie,
som kæmper en kamp for at opbygge deres
eget pensionat. Det har de nu gjort i flere år.
Men når vi kommer og spiser hos dem, støt-
ter vi samtidig familien. Derefter kører vi til
byen Sighetu Marmatiei, hvor vi ser et mu-
seum, som har været fængsel for politiske
fanger.  Her vil I støde på den grusomme for-
tid i Rumænien fra kongedømmet, kommu-
nisttiden og Ceausescus periode.

Vi kører tilbage til vores campingplads i
Gilau, igennem en fantastisk flot rute med
flot natur og meget specielt landsbyer.

Så er vi tilbage, fyldt med en masse indtryk
og oplevelser fra Rumænien, et land som
måtte så meget igennem. Et land, der histo-
risk har været udsat for mange krige, et land,
hvor rumæneren næsten aldrig selv har haft
lov til at have deres egen mening. Nu skal
rumænerne selv til at vise om de kan leve
op til EU-normerne.  I vil komme til at se, at
mange steder lever de stadig, som vi gjorde
for 50 – 100 år siden, specielt i landsbyerne.
I kommer til et land, der blev kendt (beryg-
tet) for dårlige børnehjem, børn der levede

på gaden, sigøjnere, m.m. Det var også for-
færdeligt, MEN, det bliver der mere og mere
styr på, - og vi som følger jer på turen, er
sandsynligvis dem i Danmark, der kender
landet Rumænien bedst og har været sær-
deles aktiv med at hjælpe landet.

Søndag den 14. juli er til fri disposition
På grund af de mange busture på denne del
af turen, fraråder vi at tage hund med. I kan
ikke tage hund med i bussen. Det er i orden
med campingpladsen, at I efterlader en
hund ved campingvognen i snor eller bur.
Men husk på, at I skal på udflugt med over-
natning. I er selvfølgelig velkommen til at
blive hjemme på den tur, men I kommer der-
med til at betale for noget I ikke får. 

Mandag den 15. juli kører vi 290 km. til
Vampire Camping i Bran 
http://vampirecamping.com
Bran er en landsby, som er et af Rumæniens
største turistmagneter, ikke mindst på grund
af dens flotte slot, som nogle kalder Dracu-
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las slot. Det er vist noget som man har fun-
det på for turisternes skyld. Vlad Tepes, som
inspirerede Bram Stoker til Dracula, har højst
sandsynligt aldrig befundet sig på det slot.
Men det ændrer ikke på, at det er et flot og
interessant sted. 

Bran er også tæt på en masse andre attrak-
tioner, ikke mindst byen Brasov, som både
et en spændende by hvad angår kultur og
historie, men også en enorm hyggelig by,
som I garanteret falder pladask for.

Bran er en turistby med masser af mulighe-
der for at få sig noget mad og drikke i byen.
Det samme gør sig gældende i Brasov.
Og så er der et velforsynet supermarked tæt
på campingpladsen.

Under vores ophold vil der være fri leg. Der
vil dog blive en aften med Barbeque på

pladsen med fire slags kød, pommes frites,
salat og diverse saucer. Og der vil også være
et par Happy Hours.

Der vil hver dag blive tilbudt ture på egen 
regning for de der har lyst.

Det vil være eksempelvis en dag til Sinaia
med besigtigelse af det smukke slot Peles.
Slottet som blev bygger et mellem 1875 og
1914 er et godt eksempel på Rumæniens
storhedstid. Det er ganske enkelt helt vildt,
hvilken luksus der er lagt ind på det slot.
Selve byen Sinaia er også et besøg værd, og
man kan blandt andet tage en svævebane
op i bjergene, hvis man vil have lidt alpine
oplevelser. 

Vi vil sørge for, at de der har lyst kan prøve
en dag på Transfagarasan. Vejen som engel-
ske ”Top Gear” udnævnte til verdens bedste
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vej. Prøv at se denne 3 minutters video. Når
du har set, så tænk lige over, om du vil gå
glip af at køre på den vej.
https://www.youtube.com/watch?v=AxLl-
PISzK-M

Vi vil også følges ad til Brasov.  Der er stop-
pested for bussen mellem Bran og Brasov
lige ved campingpladsen. Den kører hver
halve time på hverdage og hver time i week-
ender. 

Søndag den 21. juli kl. 10.00: 
Standernedhaling
For de har lyst og tid, så vil Martin og Mette
gerne følges ad til andre områder af Rumæ-
nien. Der er nemlig rigtig mange oplevelser
i hele landet.

De der måtte ønske at blive lidt længere på
pladsen, skal betale vores gruppepris som
er 17,50 euro for et vogntog med to og der-
efter 5 euro for hver efterfølgende voksen
samt 13 euro for et vogntog med 1 person 
Fra Vampire camping er der 1998 km. til
grænsen ved Padborg og 1792 km. til fær-
gehavnen i Rostock. 

Prisen for stævnet er 6.500 kr. for to per-
soner.
Campingvogn eller autocamper med en´
person skal betaler 3.874 kr.
En ekstra voksen (hvilket i den her 
sammenhæng er over 12 år) skal 
betale 2.844 kr.
Et begrænset antal kan bo i lejlighed på
Camping Eldorado samt i feriebolig meget
tæt på Vampire Camping.

Hvis nogen er interesseret i det, så finder 
vi ud af prisen for det. Kontakt Martin Serup 
på telefon 23611778 eller 
mettemartin109@gmail.com.

Ferieboliger kan også være for familie og
venner, men medlemmer af DCK har selv-
følgelig førsteret. Så de der ikke er medlem-
mer må vente til efter tilmeldingsfristen for
at få besked om de kan komme med.

Turen er fuldt booked, men der kan eventu-
elt blive plads til lidt flere. 
Hvis man er interesseret, så skal man hen-
vende sig direkte til Martin Seerup, telefon
23 61 17 78 eller sjaelland@dck.dk
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Der kan maksimalt tilmeldes 55 personer,
som er det antal der er plads til i bussen.
Ved flere tilmeldte oprettes en venteliste.

Prisen dækker:
13 nætter med campingvogn/autocamper/
teltvogn/telt med bil og med 6 ampere el.
3 dagudflugter med frokost inklusive drikke-
varer

1 to dages tur til Maramures, hvor der over-
nattes på bondegård på værelser med eget
bad og toilet. For enlige og ekstra voksne bli-
ver det på enkeltværelser ligeledes med
eget bad og toilet. På denne tur er der fro-
kost begge dage, aftensmad første dag samt
morgenmad den anden dag. Alle måltiderne
er med drikkevarer. Endvidere vil der være
underholdning med musik og dans den før-
ste aften.

1 Barbecue på Vampire Camping (drikkeva-
rer på egen regning).

Eventuel hund skal man selv betale på plad-
serne. På Eldorado Camping kan man mod
ekstra betaling få 16 ampere el. Hvis det øn-
skes, skal man også selv betale den ekstra
pris.

Tilmeldingen er bindende og er først gyldig,
når første delbetaling er foretaget. 

Dog er vi selvfølgelig klar over, at der er
nogle, som ikke er i stand til at bestille ferie
endnu.

HVIS MAN SKRIVER I BEMÆRKNINGSFELTET
VED TILMELDING AT MAN IKKE KAN AFTALE
FERIE ENDNU, MED ANGIVELSE AF HVOR-
NÅR MAN KAN MELDE TILBAGE, SÅ VIL MAN
FÅ SIT INDBETALTE BELØB TILBAGE, HVIS
ARBEJDSGIVEREN SIGER NEJ.

UDEN EN BEMÆRKNING ER TILMELDINGEN
BINDENDE OGSÅ HVAD ANGÅR RESTBELØ-
BET.

Ved egen eller nærmestes sygdom, opfor-
drer vi til, at I har en afbudsforsikring.

Betalingen skal falde således:
Ved tilmelding: For 2 personer: kr. 2200. 
For 1 person: kr. 1300. For ekstra voksne: 
Kr. 1050 pr. person.
Senest 1. marts 2019: For 2 personer: 
Kr. 2200. For 1 person: kr. 1300. 
For ekstra voksne: kr. 1050 pr. person
Senest 1. juni 2019: For 2 personer: kr. 2100.
For 1 person: kr. 1274. 
For ekstra voksne: kr. 744 pr. person.

Beløbene indbetales på konto 2267-0726
903 867 med angivelse af medlemsnummer
og teksten ”Transsylvanien”
Deltagerne vil løbende modtage praktiske
informationer på mail.

Desuden gennemføres der et informations-
møde den 27. oktober på Skamstrup og
eventuelt også den 28. oktober på Cafete -
riakroen i Hampen.
Læs nærmere om dette andet sted i Stæv-
nekalenderen.

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.

239 Dorthe og Leif Hansson
2089 John og Karin Olsen
2115 Martin Serup og Mette Mølgaard
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Der kan være over 100.000 kroner at spare
ved at vælge det billigste billån frem for det
dyreste. Det viser ny undersøgelse, FDM har
lavet. Med lidt hjemmearbejde sparer man
nemt mange tusinde kroner.

Det er ikke kun bilen og prisen, der at værd
at undersøge grundigt, når man skal købe
ny bil. Også finansieringen er værd at bruge

tid på. På en ny bil til 360.000 kroner kan der
nemlig være over 100.000 kroner at spare
alt efter, hvilket lån man i sidste ende vælger.
Det viser en ny undersøgelse af billån, FDM
har lavet.

FDM har indhentet lånetilbud fra 15 banker
og bilforhandlere på to biler til henholdsvis
180.000 og 360.000 kroner. Begge lån med

PRESSEMEDDELSE

APPEN-DIX NR. 5 - 2019

Du kan spare over 100.000 kroner 
på dit billån

Skal man have ny bil, bør man ikke kun bruge tid på at finde den rigtige bil, men også det rigtige lån. Der er nemlig
mange penge at spare ved at se sig for, viser undersøgelse, FDM har lavet. (Foto: FDM)
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en løbetid på syv år. Resultatet viser med al
tydelighed, hvorfor det er vigtigt ikke kun at
se på ekstraudstyr, men også på renter og
ÅOP. På et lån til en bil til 180.000 kroner kan
man nemlig spare 59.488 kroner, mens der
i undersøgelsen var 101.767 kroners forskel
på det dyreste og billigste lån til en bil til
360.000 kroner.

”Forbrugerne er ved at være gode til at for-
handle om prisen på biler. Men når det kom-
mer til billånet, bliver vi dovne eller usikre,
og det kan hurtig koste os dyrt. For hvem vil
ikke hellere spare 50.000 kroner på sit billån
end forhandle sig til et par ekstra måtter,”
spørge FDMs forbrugerøkonom Ilyas Dogru.

FDM har i undersøgelsen indhentet lånetil-
bud til tre forskellige profiler: en familie i
ejerbolig med stor friværdi, en familie i ejer-
bolig uden friværdi og en single i lejebolig.
Ikke overraskende er det billigst at låne, hvis
man har friværdi. Men selv da, er der mange
penge at spare ved at vælge det rigtige lån.

”Undersøgelsen viser endnu en gang, at det
er dyrt at være fattig. Det positive er, at med
lidt hjemmearbejde er det faktisk stadig mu-
ligt at spare mange penge på sit billån. Ek-
sempelvis kunne en forhandler give en
single samme lån 12.000 kroner billigere
end i banken,” siger IlyaSådan finder du
det gode billån:
• Sig aldrig ja til det første det bedste låne-

tilbud, men indhent flere. Så har du også
noget at forhandle ud fra. I banken kan du
forhandle rente. Hos forhandleren kan du
især presse etableringsomkostningerne

• Husk, at selvom du er glad for din bank,
kan du ofte låne billigere andre steder

• Brug gerne sammenligningsporta-
ler som pengepriser.dk til at rese-
arche lånetilbud

• Undersøg, hvad lånets ÅOP (årlige
omkostninger i procenter) er. ÅOP
angiver, hvad lånet koster inkl. alle
renter, gebyrer og andre omkost-
ninger.

• Har to lån med samme ÅOP, koster
de det samme. Tag derfor det med
de højeste renter. Dem kan du
nemlig trække fra i skat

• Gå efter så kort en løbetid, som din
økonomi tillader. Så sparer du ren-
ter og undgår, at du skylder mere,
end bilen er værd, når den sælges
igens Dogru og tilføjer:

”Konklusionen er, at uanset om lånet
er stort eller lille, og hvor solid ens
økonomi er, så er der altid penge at
spare ved at se sig for.”

Læs mere om forskellene på billån i
Motor nr. 3.
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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 maj - august 2019:

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
30. maj - 1. juni DCK-olympiade i 6 kamp, Fyns Hoved Camping, Martofte
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, Skamstrup, Mørkøv
21. - 23. juni Sankt Hans stævne, Fornæs Camping, Grenå
08. - 21. juli DCK udenlandsstævne, Transsylvanien 2019 

Eldorado Camping i Gilau og Vampire Camping i Bran
16. - 18. august Sommerfest, Skamstrup, Mørkøv
21. - 29. august ÆRØ, Kreds Sjælland
23. - 25. august Fiskestævne i Karup, Kreds Jylland / Fyn




