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Kære medlemmer
Vi er kommet på den anden side af årets
landsgeneralforsamling. Af mange årsager
en generalforsamling, som mange medlemmer og ikke mindst bestyrelsesmedlemmer
har set frem til at få overstået.
171 stemmeberettigede inklusive fuldmagter var mødt op. Det var virkelig mange. Tak
for det. Der var også noget på spil. Et par af
forslagene omhandlede en ændring af
DCK’s organisation. I korthed ét forslag, som
ville betyde nedlæggelse af kredsene og et
andet, som reelt betyder en nedlæggelse af
landsstyrelsen. Sidstnævnte forslag vandt
fremme med massiv opbakning, og det er
landsstyrelsen pudssigt nok glad for. Det er
den ultimative uddelegering af kompetence,
og kredsene får fremover fuldt råderum omkring egen økonomi, m.v. Det betyder ikke,
at der er tale om 2 klubber, men en opdeling
i DCK Øst og DCK Vest, hvor Storebælt er
den geografiske skillelinie. Det er stadig én
Dansk Caravan Klub.

Kaj Rasmussen,
landsformand,
DCK

På baggrund af beslutningen skal Dansk Caravan Klub gennemføre en vedtægtsændring, som deler klubben i 2 økonomisk
selvstændige kredse. Landsstyrelsen er gået
i gang med at udarbejde et udkast til en ny
vedtægt. Processen er med kredsene aftalt
således, at landsstyrelsen udarbejder et udkast, som præsenteres for kredsbestyrelserne medio juni, hvorefter bestyrelserne

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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kan komme med deres bemærkninger og
ændringsforslag. Kredsbestyrelser og landsstyrelse mødes ultimo august og får et udkast til en ny vedtægt på plads. Udkastet
fremlægges derefter for medlemmerne på
en ekstraordinær landsgeneralforsamling
den 28 september 2019, hvor også medlemmerne får lejlighed til at kommentere og
ændre på den nye vedtægt.

Den ekstraordinære landsgeneralforsamling
vil finde sted på Fyn. Vi har ikke endnu fundet en lokalitet, men det gør vi.
Sammen gør vi det bedre! - gælder stadig.
Med venlig hilsen
Kaj Rasmussen, landsformand

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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Dansk Caravan Klub Landsstævne 17 maj 2019

Åbningstale
Årets Peter Plys citat:
“Hvor heldig må jeg have lov at være, at jeg har noget,
som gør det så svært at sige farvel.”

“Hvor heldig må jeg have lov at være, at jeg
har noget, som gør det så svært at sige farvel”.

og det har været vigtigt for mig, fordi jeg tror
på fællesskabet. Jeg tror på, at “sammen gør
vi det bedre”. Noget naivt – kan man sige,
når virkeligheden reelt også indeholder
møde med mennesker - eller bringer en i situationer, der tilsiger det modsatte. Sådanne
møder med virkeligheden har ind imellem
været svære, men som regel har det været
indsatsen værd, og når noget kronedes med
held, så gik modgangen i glemmebogen ret
hurtigt.

Jeg har gennem mange år – også i mit arbejdsliv ofte været i situationer, hvor jeg
påtog mig opgaver på fællesskabets vegne,

Personligt har jeg oplevet den glæde, at jeg
har været betroet en opgave i forhold til
Dansk Caravan klub, fordi mennesker havde

Jeg har de seneste flere år indledt landsstævnets åbningstale med et citat af Peter
Plys. Pudsige, sjove og kloge citater hentet i
en fiktiv lille bjørns verden og viderebragt via
populære tegnefilm og tegneserier til børn
og barnlige sjæle over hele kloden gennem
rigtig mange år.
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tillid til mig og det, som jeg repræsenterede.
I de seneste 6 år har Dansk Caravan Klub
været inde i en større organisationsforandring. Ikke organisationsforandringer der
har stor betydning for mennesker uden for
klubben eller i videre sammenhænge i øvrigt, men internt i klubben har det haft det,
og heri ligger kimen til opposition i medlemsskaren. Nogen var imod forandringerne af organisationen, fordi man ikke var
enig, fordi man ikke forstod eller blot for at
være imod. Andre føler, at de har mistet en
særlig status, som de gennem mange år har
ment sig berettiget til med udgangspunkt i
civile hierarkier – eller økonomisk formåen.
I fællesskaber er det enkelte individ sekundært, medens fællesskabet er primært. En
sådan grundholdning må selvfølgelig ikke
føre til, at der ikke er plads til individet, men
det betyder, at der ikke er særregler for
nogen, og slet ikke på bekostning af fællesskabet.
Dansk Caravan Klub er nået til en skillevej.
Jeg er i hvert fald. Det seneste års tid har vist
mig, at det nok er på tide, at Dansk Caravan
Klub forandres, hvis klubben skal eksistere i
fremtiden.
“Hvor heldig har man lov at være, at jeg har
noget, som gør det så svært at sige farvel”.
Udtalelsen er implicit elementer, der stemmer tilhøreren positivt. Imidlertid indeholder
sidste led i citatet også beskrivelsen af en
sindsstemning, som vi vel nok allesammen
forbinder med noget trist, vemodigt, tungsindigt eller ligefrem melankolsk. Det kan
være svært at sige farvel.
“Far – vel” i betydningen “god rejse” medfører, at man vender ryggen til det kendte og
forlader noget eller nogen. Fortid, nutid og

fremtid i et fælles møde. Man skilles og
tager af sted i en anden retning mod nye,
ukendte steder og nye oplevelser. På trods
af al den usikkerhed og utryghed en sådan
beslutning indebærer, har mennesker altid
søgt nye veje, forladt det kendte og er rejst
ind i det ukendte ledsaget af hilsnen “far vel” – god rejse.
I denne weekend afholder DCK landsstævne. Traditionelt et velbesøgt arrangement, som er vigtig for Dansk Caravan Klub,
fordi landsstævner udvikler bekendtskaber,
venskaber, fælles forståelse og dermed tillid mellem mennesker.
Helt i strid med den ånd, har den seneste tid
vist, at heller ikke landsstævnerne er hellige.
Nogle medlemmer afholder uden blusel et
parallelt stævne og annoncerer endda med
det på de sociale medier.
Uanset hvordan det går ved den kommende
landsgeneralforsamling, så er det et “far –
vel” – god rejse fra min side. Om det skyldes,
at landsgeneralforsamlingen går landsstyrelsen imod, eller hvis der vedtages en ny
organisationsstruktur, så skal der nye kræfter til.
“Hvor heldig må jeg have lov at være, at jeg
har noget, som gør det så svært at sige farvel.”
Tak til kreds Sjælland for arrangementet og
rigtig god fornøjelse med landsstævnet til
Jer alle.
Med disse ord erklærer jeg landsstævnet
2019 for åbnet.
Kaj Rasmussen, landsformand
Dansk Caravan Klub
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Sommersang
på plænen
Hej alle glade DCK’ere. I år forsøger vi os
med noget nyt. Vi afholder “Sommersang på
plænen” på campingpladsen i Skamstrup,
Grydebjergvej 32, 4440 Mørkøv. Kurt Bo, guitarist i hedengangne “Sir Henry and his Butlers”, er en rigtig god musiker, som vi har
entreret med. Kurt Bo’s repertoire omfatter
mange af de gamle sange, som vi kan synge
med på.

Søndag den 18. august
Kl. 11.00 Standernedhaling

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

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

Programmet fremgår nedenfor
PROGRAM:
Fredag den 16. august
Kl. 17.00 Standerhejsning
Kl. 20.00 Kaffe m.v. i klubhuset
- egen foranstaltning
Lørdag den 17. august
Kl. 11.00 Grillen tændes
Kl. 12.00 Grill selv pølser
Kl. 13.00 Kurt Bo spiller hyggelig musik
indtil kl. 1700
Kl. 19.00 Fællesspisning på plænen/
i klubhuset

Inkluderet i prisen er grill og grillpølser, brød
og tilbehør, (øl er ikke tilbehør:-) musik på
plænen, højt humør og lyst til fællesskab.
Campinggebyr og evt. el afregnes direkte
med pladsen.

Medbring selv evt. service og bestik til grillen. Fællesspisning lørdag aften består af
egen medbragt mad.
Vi sætter pris på, at du køber dine drikkevarer i baren - enhedspris 10,- kr.
P.s. Der er ikke forbud mod at medbringe
egne drikkevarer.
Stævnegebyret indsættes på kontonummer
2267 0759481046.
Med venlig hilsen
2310 Lisbeth og Kaj
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Aktive dage
Den 10. - 12. maj afholdtes hobbyog loppemarkedtræf
på Skamstrup Camping.
Stævnet handler om at skabe et hyggeligt
samvær med andre campister på DCK`s
lille skønne plads.

Det skal bemærkes at også børnene deltog
livligt med hobby arbejde, de mænd som
ikke havde travlt i klublokalet med håndarbejdsaktiviteter, lavede vedligehold på pladsen. Som sædvanlige var humøret højt og
snakken gik hele tiden.
Flemming Bøgvad

APPEN-DIX NR. 6 - 2019

10

KREDS SJÆLLAND

Fotos: Flemming Bøgvad
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Modeshow
I weekenden den 24. - 26. maj havde den
altid aktive Pia lavet et hyggetræf med indlagt modeshow i butikken Hos Aase i Mør-

køv. Bente og jeg drog afsted til dette træf
allerede torsdag den 23. maj.
Specielt Bente glædede sig til at komme ud
og se en ny forretning. Jeg så bare frem til
en weekend uden andre forpligtigelser end
luftning af hund og så HYGGE sammen med
andre herlige DCK-ere. Desværre var det
mig blevet forbudt at deltage i selve modeshowet, hvilket jeg ellers gerne ville have
sammen med mit kamera. Det blev i stedet
til en tur rundt omkring på pladsen med kameraet og selvfølgelig måtte jeg en tur op til
møllen
Jeg bemærkede på turen op til møllen at
Vejdirektoratet havde sat skilt op på hjørnet
af Grydebjergvej som henviste til vores allesammens campingplads. Skiltningen er en
del af en landsdækkende cykelrute.
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Fotos: Flemming Bøgvad
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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 ................................................
Håndklædeholderen er udført i rustfrit stål og leveres i ø 8 og 10 mm

Kr. 175,-

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
APPEN-DIX NR. 6 - 2019
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Ekstraordinær
landsgeneralforsamling
Landsstyrelsen indkalder på baggrund af den seneste
landsgeneralforsamlings beslutning om etablering af en
ny organisationsstruktur til
Ekstraordinær landsgeneralforsamling
lørdag den 28. september 2019 kl. 10.00.
Mødet afvikles på Fyn. Vi er pt ved at udfinde en egnet lokalitet.
Der udsendes så snart som muligt nærmere om sted og dagsorden.
Dagsordenen vil omhandle klubbens regnskab
og et udkast til en vedtægtsændring.
På vegne af landsstyrelsen
Kaj Rasmussen, landsformand
Dansk Caravan Klub
CARAVANBLADET
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FDM fraråder to
ud af tre bilhandler

Fejl og mangler i slutsedler fik sidste år FDM til at fraråde 6 ud af 10 bilhandler. Fejlene kan koste forbrugerne både ærgrelse og penge, advarer FDM. (Foto: FDM)

Bilforhandlernes slutsedler er så fyldt med
fejl, at FDM sidste år frarådede 6 ud af 10 bilhandler. Fejlene kan koste forbrugerne både
ærgrelse og penge, advarer FDM, der opfordrer bilkøbere til at læse slutsedlen grundigt
igennem.
Fejl, mangler og ulovlige vilkår er fortsat
mere reglen end undtagelsen i de slutsedler, bilkøberne får til underskrift. Det viser en

gennemgang af de 1.200 slutsedler, som
FDM gennemgik i 2018.
I to ud af tre slutsedler (65 procent) vendte
FDM tommelfingeren nedad, med mindre
slutsedlen blev ændret på væsentlige punkter. I 62 tilfælde var fejlene så alvorlige, at
FDM helt frarådede bilhandlen.
”Det er nedslående, at bilforhandlerne laver
så mange fejl, og tallene viser, at vi kan
APPEN-DIX NR. 6 - 2019
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hjælpe flere medlemmer, der ellers risikerer
at komme i klemme, fordi de underskriver
en slutseddel med upræcise oplysninger,”
siger advokat i FDM Casper Schad.
Det er blandt andet manglende oplysninger
om bilens modelbetegnelse og årgang, leveringsdato, eller ulovlige forbehold om at
prisen efterfølgende kan stige, der får FDM
til at løfte pegefingeren. Oplysninger, som
kan virke som bagateller, men som kan have
afgørende betydning, hvis der efterfølgende
opstår uenighed om købet eller fejl på bilen.
Derfor er det vigtigt, at man som køber ikke
kun har sælgers mundtlige garantier, men
også husker at få tingene på skrift.
”Mange er ikke klar over, at en slutseddel er
et juridisk bindende dokument. Har man
først skrevet under, fanger bordet. Vi ved fra
vores rådgivning, at mange har svært ved at
gennemskue bilforhandlernes slutsedler.
Derfor kan det være en god idé at få hjælp
til at gå slutsedlen igennem. Præcis som
man får en advokat til at læse kontrakten
igennem, når man køber bolig,” siger Casper
Schad.

Læs mere om FDMs gennemgang af slutsedlerne på www.fdm.dk

De ti hyppigste fejl i
bilforhandlernes slutsedler:
1. Modelår eller modeltype
fremgår ikke
2. Ikke angivet, om navigationsanlæg
taler dansk
3. Ulovligt forbehold for, at prisen
kan stige
4. Leveringsdato er ikke på slutsedlen
5. Ikke angivet, om bilen er omlakeret
6. Antal nøgler fremgår ikke
(der bør være mindst to)
7. Leveringsomkostninger ikke
udspecificeret
8. Det fremgår ikke, hvad bilen har
været brugt til
9. Køber står inde for bilens
kilometerstand
10. Pris på ekstra udstyr ikke
udspecificeret
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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 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:
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DCK STÆVNEKALENDER

Husk at besøge DCK's hjemmeside

- STÆVNEKALENDEREN
og se klubbens aktiviteter

Stævner i juni - september 2019:
07. - 10. juni
07. - 10. juni
07. - 10. juni
21. - 23. juni
21. - 23. juni
08. - 21. juli

Dansk/Tysk Pinsetræf, Kristianshåb Camping
DNS Pinsetræf, Blokhus Klit Camping
Pinsetræf, Kreds Sjælland
Sankt Hans stævne, Skamstrup, Mørkøv
Sankt Hans stævne, Fornæs Camping, Grenå
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
27. - 29. september Oktoberfest, Skamstrup, Mørkøv

