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Nu er vi gået ind i den sidste sommermå-
ned. Jeg håber at medlemmerne har haft en
god sommer og været rigtig meget på cam-
ping. For selvom vi ikke helt er sluppet af
med det lille spøgelse, så er der blevet luk-
ket rigtig meget op igen. Til gavn og glæde
for de danske campister. Heldigvis har vi fået
afviklet en masse stævner, for sidste år var
godt nok en meget trist affære. Resten af
året byder også på en hel del interessante
stævner.

Blot for at nævne et par stykker:
1. Et af kreds Vests medlemmer har invite-

ret til et lille træf i Sverige. De bor lige om-
kring Knäred. Der er vist stadig et par
enkelte pladser tilbage.

2. Kreds Øst afholder et meget interessant
stævne i efterårsferien. Det foregår i
Hamborg hvor man bl.a. skal besøge et
fiskemarked.

Alle stævner kan naturligvis findes på vores
hjemmeside. Så hvis I ikke har været forbi
for nylig, så gå ind og tjek stævnekalende-
ren. Det kunne være man kunne finde et in-
teressant stævne. 

Forhåbentlig er der nogle fra de forskellige
stævner der vil dele deres oplevelser med

os andre. Det gælder selvfølgelig også dem,
der tager afsted for dem selv. Det er altid
rart og hyggeligt at læse om hvad andre har
bedrevet. Måske kunne man selv få lyst til
at besøge nogle af de steder eller ærgre sig
over, at man alligevel ikke tog med til dette
og hint stævne.

I foråret var begge kredse desværre nødt til
at aflyse deres generalforsamlinger, men det
bliver der rådet bod på til efteråret. Kreds
Vest afholder deres i september, mens kreds
Øst afholder deres til oktober. Selvom Covid-
19 ikke er helt væk, så skulle det nok kunne
lykkes denne gang.

I min sidste leder inviterede jeg kredsens
medlemmer til et lille eksperiment. Det er
mit store håb, at folk har været på ferie eller
optaget af andet, for tilslutningen var mil-
dest talt ikke overvældende. Det kan også
godt være, at lederen er så kedelig, at man

KREDSFORMÆNDENE HAR ORDET

CARAVANBLADET

Kære medlemmer
af DCK

Jan Erik Zimmermann
Kredsformand , Kreds Vest
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simpelt hen springer den over. Men resulta-
tet af mit lille spørgsmål var 5. Der var 5 der
svarede, at de læste bladet.

Som nogle måske har fået med, så har kreds
Øst fået ny kasserer og dermed også SU.
Efter kreds Øst ekstraordinære generalfor-
samling mødtes SU. Her fik vi snakket mangt
og meget igennem. Primært drejede det sig
dog om vores regnskaber, som stadig ikke
er færdige. Martin lovede, at de nok skulle

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

blive klart inden dette års generalforsamlin-
ger. Referatet fra mødet ligger på hjemme-
siden, så I kan selv gå ind og læse mere. SU
håber at så mange som muligt af klubbens
medlemmer vil møde op på de respektive
generalforsamlinger og gøre deres indfly-
delse gældende.

Med ønsket om en fortsat god sommer!

Jan Erik Zimmermann





6

Så er det tid for den lettere forsinkede ordi-
nære generalforsamling i kreds Vest. Kreds-
bestyrelsen håber, at så mange som muligt
af kredsens medlemmer vil komme og gøre
deres indflydelse gældende.

Som vanligt afholdes der et stævne i forbin-
delse hermed fra d. 17. - 19. september
2021. 

Fredag d. 17. september 2021:
Ankomst
Kl. 19.45 Standerhejsning med efterføl-
gende Happy Hour.

Lørdag d. 18. september 2021:
Kl. 09:00 Dørene åbnes for registrering og
morgenkaffe m.m. – Vi gør venligst op-
mærksom på, at vi gerne vil have en tilba-
gemelding fra Dem der udelukkende
kommer til generalforsamlingen, så vi ved
hvor meget ekstra morgenmad vi skal regne
med.
Kl. 10:00 Generalforsamlingen 

starter med følgende dagsorden 
efter vedtægtens § 7:

1. Valg af dirigent.
2. Kredsformanden afgiver 

kredsbestyrelsens årsberetning.
3. Kredskassereren fremlægger 

årsregnskabet.
4. Fremlæggelse af budget.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag.
7. Valg af kredsformand i lige år 

og kredskasserer i ulige år
a. Kredskasserer Leif Chr. Sørensen 

er på valg (modtager ikke genvalg)
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

i ulige år og 1 medlem i lige år.
a. Michael S. Hansen er på valg 

(modtager ikke genvalg)
b. Annelise Borkner er på valg 

(modtager ikke genvalg)
9. Valg af 1. og 2. suppleant til 

kredsbestyrelsen (hvert år).
10. Valg af 2 revisorer og 

1 revisorsuppleant (hvert år).
11. Eventuelt.

Forslag til KGF skal være kredsformanden i
hænde senest lørdag d. 4. september 2021.

APPEN-DIX NR. 6 - 2021

DCK Kreds Vest indkalder til

Ordinær 
Kredsgeneralforsamling

Lørdag d. 18. september 2021
Vestbirk Camping, Møllehøjvej 4, 8752 Østbirk

KREDS VEST
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Forslagenes fulde ordlyd vil i skriftlig form
være til medlemmernes disposition på KGF.
Efter KGF vil kredsens jubilarer blive hædret.

Kl. 18:00 Dørene åbnes til festaften.
Kl. 18:30 I år bliver menuen en anden, da 
vi får den fra et andet sted. Menuer er:
• Hønsesalat på ananas med 

hjemmebagte flutes. 
• Kalvesteg stegt som vildt med 

waldorfsalat, bønner, brunede kartofler, 
hvide kartofler, skysauce samt surt 
og sødt.

• Rubinsteinerkage

Efter middagen vil der være mulighed for at
få rystet maden på plads ved dans.
Kl. 23:00 Godnat og tak for i dag.

Søndag. d. 19. september 2021:
Kl. 10:00 Standerstrygning samt tak for
denne gang.

Deltagerbetalingen: er kr. 400.00 
pr. person, hvilket inkluderer 
morgenmad lørdag, samt festaftenen med
dans til levende musik, servering, alt service
og ikke mindst hele opvasken, man skal ene
og alene komme med sit gode humør.

Egne drikkevarer må medbringes!
Overnatning: afregnes direkte med pladsen
til den nette sum af kr. 150,- pr. døgn (inkl.
strøm, kun til ladere).
Betaling: Online ved tilmelding.
Tilmeldingsfrist: 
Senest d. 4. september 2021. 

Ret til ændringer forbeholdes.

På kredsens vegne
Kredsformand
Jan Erik Zimmermann

Har du/I spørgsmål, kan jeg kontaktes på:
Mobil: 2140 8244
Mail: me_the_zim@

CARAVANBLADET

KREDS VEST
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På trods af alle landets ”stridigheder” de sid-
ste par år – såsom Covid19 – lykkedes det
for Kreds Vest, at få afholdt et velbesøgt Sct.
Hans træf på Fornæs Camping (en af klub-
bens samarbejdspladser).

Det er ikke altid lige let, at få det tidsmæssigt
placeret, da klubben endnu har medlemmer
der arbejdsramt, men der blev taget en be-
slutning om, at det måtte være i ugen med
SCT. Hans aften, så der kunne brændes bål
ved vandet, alternativt et weekendarrange-
ment uden bål.

Træffet havde ikke en lang liste af planlagte
aktiviteter, men lod det være op til den/de
enkelte at ”gå ombord” i det uddelte mate-
riale, og derudfra vælge sine egne udflugter
/ ture.

Denne frihed syntes at falde i ganske god
jord, hvor der blev bl.a. aflagt besøg på Gl.
Estrup, der blev set på livet i Grenå By, Bøn-

nerup Strand, Vaffelbageriet i Fjellerup, dette
bare lige for at nævne enkelte af de fore-
tagne udflugter.

APPEN-DIX NR. 6 - 2021

KREDS VEST

Sct. Hans 2021 
på Fornæs Camping

Fredagens sildebord.

Grillmestrene Sct Hans aften
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Da det var et Sct. Hans stævne, var der også
fra pladsens side lagt op til en fin aften med
bål, hvor der ligeledes var muligheder for at
købe kaffe og kage, pølser med brød, lige-
som ”campingfatter Torben” fik spiritustill-
adelse/bevilling selvsamme dag, således
det blev muligt at købe en øl.

Campingfatter holdt båltalen og tændte der-
efter op, så heksen kunne komme afsted, alt
i alt en rigtig hyggelig aften.

Fredag var så dagen for det store sildebord,
med sild, fiskefileter og fiskefrikadeller, der

alt sammen blev skyllet ned med et pas-
sende antal snaps, der var naturligvis en-
kelte der havde deres forstærkning med,
men dagen forløb helt efter medlemmernes
ønsker.

Det er allerede nu besluttet at afholde Sct.
Hans på Fornæs Camping i 2022, hvor ”bål-
aftenen” falder på en torsdag. 

På gensyn og tak for indsatsen.

DCK 699 Janne Kroman 
og Tonni Hansen 

CARAVANBLADET

KREDS VEST

Sostrup Slot.
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Efter nogle fine dage i Ho med gode venner
og inkluderet en fødselsdag var planlægnin-
gen, at vi skulle til Sjælland, da vi blandt
andet havde nogle ”overgemte” billetter til
Cirkusrevyen fra 2020.

Vi startede fra Ho mandag d.5. juli, for at
køre til Enø Camping ved Karrebæksminde
og tage et par overnatninger. Efter ankom-
sten startede vi traditionen tro med en lille
frokost og et velfortjent hvil.

Næste dag gik turen til det meget omtalte
Skovtårn ved Rønnede, hvilket var en ople-
velse med en tur gennem skoven på en
meget velanlagt sti i træ, hvor der mellem
alle træerne hen til tårnet var masser af ak-
tiviteter rundt om i de forskellige mulighe-
der der er etableret. 

Efter en gåtur nåede vi frem til Skovtårnet,
der er et enormt bygningsværk, som rager
hele 46 m. op i himlen og et godt stykke over
trætoppene på stedet. Alle var fast beslut-
tede på at nå toppen, men godt oppe i tår-
net ”besluttede” vore lille hund, at nu kunne
det være nok og lagde sig ned, hvilket viste
sig at være ok, da fruen heller ikke havde
lyst til at komme til tops, en beslutning der
var mange andre der gennem tiden havde
truffet, gælder også mange hunde. Vi var nu

tre der drog til tops, hvorfra der var en for-
midabel udsigt, med mange pejlemærker,
dog ”kneb” det med at se Paris m.fl.  Vi gik
nu tilbage af en anden sti og forbi et spæn-
dende teltområde inden vi nåede frem til et
udskænkningssted, hvor vi indtog en velfor-
tjent forfriskning.

Næste dag kørte familien Tornbo til DCU
Brøndby og vi kørte til museet for Holme-

APPEN-DIX NR. 6 - 2021
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En ”smuttur”
til Sjælland…
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gårds Glasværk, hvor der blandt meget
andet var en spændende udstilling af Jim
Lyngvild, og naturligvis hele historien om
glasværket gennem tiderne – yderst inter-
essant og mange gæster. 

Nu var det så dagen for et genbesøg i Han-
sens Gamle Familiehave på Frederiksberg,
hvortil vi havde taget en tur med S-tog og
Metro. Her fik vi en dejlig frokost med tilbe-
hør inden turen gik over Nyhavn (her koster
et glas vand kr. 48,- når solen skinner). Vi gik
op af strøget til banegården, hvor vi med lidt
hjælp fandt det rigtige S-tog til Brøndbyøster,
en station ganske tæt på pladsen.

Fredag var det så blevet tid for den videre
tur, så efter fødselsdagssang m.m. gik turen
til Hillerød Camping, en plads som vi med
mange andre varmt kan anbefale. Gik en
turen ind i Hillerød by med det smukt belig-
gende Frederiksborg Slot nede ved søen,
det hele i gåafstand fra pladsen. Næste dag
var det blevet Kronborg der skulle have et
besøg, hvilket var et imponerende skue og
så var der jo også her lige en Jim Lyngvild
udstilling. Grundet bl.a. Coronapas blev vi
lige væk fra hinanden, men det lykkedes al-
ligevel at forlade Kronborg samlet. Søfarts-
museet blev udsat til en anden gang, men
vi var dog lige en tur ned langs kysten for at
vende nede ved Charlottenlund Fort.

Det var nu blevet Nærum Camping der fik
vores besøg og dannede udgangspunkt for
turen til Cirkus Revyen, der lige krævede, at
vi indtog en lille middag på Postgården,
inden vi indtog vores pladser i revyteltet.

CARAVANBLADET

KREDS VEST

På Nærum Camping mødte vi nogle venner
fra Spanien og medlemmer af klubben,
nemlig Marianne og Mogens, som vi hyg-
gede os med, inden turen gik til vores re-
spektive hjemadresser og fyldt med ople -
velser og indtryk.

Med venlig campinghilsen
DCK 2560 Anni og Wagn Tornbo 
DCK 699 Janne Kroman og Tonni Hansen
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Netop hjemkommet efter et dejligt og lære-
rigt stævne på Kristianshåb camping i Byl-
derup-Bov, vil jeg lige sende et par ord.

Mange tak til onkel Sofus, som blev officielt
omdøbt på stævnet. Jeg tror ingen andre
end han kan fortælle om genforeningen,
som var temaet. Onkel Sofus havde brugt
meget tid på at undersøge alt om denne egn
og krigene der omkring.

Vi vil også takke formanden og formandin-
den for flere hyggelige indput sammen med
onkel Sofus. Der var solæg og smagsprøver

på øl og pølser fra Tyskland, samt Happy
Hour. Alt i alt meget festligt.

De indlagte middage der var indregnet samt
rundstykker om morgenen, gjorde det end -
nu hyggeligere. Prisen på 900,00 kr. for 3 dej-
lige dage med alt det vi fik, var ikke
afskrækkende.

Mange tak for et godt og indholdsrigt
stævne.

Hilsen Kirsten og Arne
DCK266

APPEN-DIX NR. 6 - 2021
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Genforeningsstævne
i Bylderup-Bov
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Dansk Caravan Klub skal til Folkemødet i Al-
linge på Bornholm uge 24 i 2022. 
Vi er nødt til at være ude i rigtig god tid, da
der er run på både færger og campingplad-
ser. 
Derfor er deadline 1. september 2021. 
Vi tænker max. 20 vogne. 

Bindende tilmelding
Vi planlægger at skulle bo på Lyngholdt Fa-
miliecamping lige uden for Allinge med kun
3 km til Folkemødet. 
Pladsen vil have besked så hurtig som mu-
ligt, derfor denne deadline. 
Ved reservation skriv: 
DCK stævne 2022 Lyngholt Familecamping
Vi vil også være på forkant med rederiet mht
pladser på færgen. 
Molslinjen  åbner for sejlplaner og reserva-
tion omkring sept – okt 2021 (måske).

Foreløbig program:
Tirsdag 14/6-22: Kl. 19 standerhejsning 
Derefter happyhour. Husk at medbringe glas. 
Onsdag 15/6: Dagen til egen disposition. 
Kl. 1830 fællesspisning med mad udefra.
Husk at medbringe tallerkener og service.
Samt drikkevarer.
Torsdag 16/6: Folkemødet starter. 
Fredag 17/6: Folkemødet fortsætter. 
Lørdag 18/6: Folkemødet fortsætter. 
Søndag 19/6: Folkemødet slutter. 
Mandag 20/6: Dagen til egen disposition. 

Kl. 19: Standernedhaling 
og tak for denne gang. 

Tirsdag 21/6: Afrejse. 

Langbord alle aftener såfremt vejret tillader
det. 
Har man ikke været på Bornholm før, er der
meget at se. 
Har man været på Bornholm før, er der sik-
kert meget man ikke har set. 
Vi arbejder på at få overnatning til en for-
delagtig pris. 
Husk walkier. 
Stævnet koster 410 kr. pr. voksen og dæk-
ker, happy hours og mad udefra om onsda-
gen. 
Færge betaling og afregning med camping-
pladsen sørger den enkelte selv for.  
Ret til ændringer forbeholdes. 

Kurt og Lisbet

CARAVANBLADET

KREDS VEST

Folkemøde 2022



Lørdag den 3. juli afholdt DCK kreds Øst eks-
traordinær generalforsamling, hvor vi både
valgte ny kasserer og ny formand.

Baggrunden var at den hidtidige kasserer
Dorte Larsen fratrådte sit hverv som kasse-
rer, grundet arbejdspresset i hendes ar-

Ekstraordinær 
Generalforsamling

Kreds Øst

14
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bejdsliv og hvervet som kasserer. Og selv-
følgelig måtte Dorte prioritere arbejdslivet
frem for hvervet i DCK.

Jeg vil benytte lejligheden til at takke Dorte
for hendes arbejde i medlemmernes tjene-
ste som kasserer. 

Kredsbestyrelsen prøver at kigge fremad. Vi
vil være meget opmærksomme på hvilke til-
tag vi kan gøre for at gøre hvervet som kas-
serer i kredsen nemmere, så vi ikke slider de
medlemmer op, som påtager sig dette vig-
tige hverv.

Jeg vil samtidig opfordre alle til at vi passer
godt på de medlemmer, som bruger meget

af deres tid på at få  klubben til at fungere til
fordel for os alle.

Husk at de der har tillidshverv i DCK, blot er
helt andet almindelige medlemmer, der har
påtaget sig at gøre lidt ekstra, for at vi alle
kan få gode oplevelser i DCK, 

Resultatet af generalforsamlingen blev at
den hidtidige formand Martin Serup nu er
valgt som kasserer. Samtidig er jeg selv valgt
som formand. Jeg takker på egne og Martins
vegne for tilliden. 

Vi vil gøre alt hvad der er muligt for at leve
op til den.

Leif Hansson

15
CARAVANBLADET

KREDS ØST
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På den ekstraordinære generalforsamling i
kreds Øst den 3 juli i år blev jeg valgt til ny
formand for kreds Øst. Og med den bag-
grund er det nok på sin plads at jeg i første
omgang takker for valget og den tillid der lig-
ger i det.

Mange kender mig, men med den med-
lemsudvikling vi har på det seneste syntes
jeg det er en god ide at præsenterer mig lidt
mere.

Jeg er et gammelt medlem, blev indmeldt i
1963. Ved indmeldelsen var jeg kun et par år
ældre end de andre medlemmernes børn,
mange af de oplevelser den gang kunne jeg
underholde længe med. Men alt andet lige
så blev jeg valg som suppleant i kredsbe-
styrelsen i en tidlig alder. Efter en periode gik
valget direkte til formandsposten, Efter
nogle år kom der et naturligt formandsskifte. 

Men efter igen nogle år, blev jeg ringet op
en meget sen aften af landstyrelsen, vi
mangler en landskasserer - jeg sagde ja -
men det var ikke noget for mig. Jeg var sim-
pelthen ikke dygtig nok til det job. Igen igen
går der en lang periode hvor kreds øst
manglede medlemmer til bestyrelsen. 

Jeg tilbyd at løbe en ny bestyrelse i gang og
fik hurtig samlet en bestyrelse der virkelig
gik til sagen. Vi fik gennemført ting der sta-
dig i dag er gældende og fungerer i DCK.
Efter 4 til 6 år kom der nye og friske kræfter
til bestyrelsen.

Og nu igen for 3 gang har jeg sagt ja som
formand i DCK ØST.

Denne gang er det for en kort periode, for at
få tingene til at gå op, valgte vores tidlige for-
mand Martin Serup at blive kassere. Vi
manglede en kasserer og  Martins store er-
faring som tidlige kasserer i en stor dansk
organisation gjorde valget muligt.

Jeg runder de 80 år om lidt, så jeg mener at
jeg har udtjent min pligt, men naturligvis
svigter jeg aldrig DCK. En formand på 80,
lyder ikke optimalt.

Det mit ønske at Martin igen indtræder som
formand når der er fundet en kasserer.

Skulle andre havde lyst til jobbet, så kom ud
af lyset, det er et spændende job som giver
mange oplevelser. Siger man ja, skal du
være indstillet på at bruge noget tid på det.
Men husk du er aldrig alene, du har altid
mange omkring dig der tilbyder hjælp.

Leif Hansson
Formand kreds øst

APPEN-DIX NR. 6 - 2021
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Ny formand
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De fleste ved at CKE kortet omfatter
en forsikring.
Men hvad er man egentlig forsikret imof,
hvad er betingelserne og hvordan gør man
krav gældende, hvis uheldet er ude?

Den viden ligger det nok tumgere med. Det
er meget vigtigt her under coronakrisen, at

være opmærksom på, at forsikringen ikke
dækker lande, som hjemlandets udenrigs-
ministerium fraråder rejser til.

Husk at du altid kan finde forsikringsvilkå-
rene på hjemmesiden under fanebladet
”CKE Europa”

Martin Serup, kasserer i kreds Øst.

KREDS ØST

Hvordan er du forsikret
med CKE-kortet?

Du kan finde 
forsikringsvilkårene 
på DCK’s hjemmeside,   
under fanebladet
”CKE Europa”
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Lørdag d. 5/6-2021 blev der afholdt loppe-
marked på Skamstrup.Ved standerhejsning
blev der sagt velkommen til 4 nye medlem-
mer.  Der var deltagelse fra 22 vogne ialt, der
havde opsat boder ved vognene. Det var
muligt at købe alt fra en gammel harmonika,
stænger til posemarkise, walkie-talkie og div.

tilbehør til vogne og biler. Ida og Flemming
havde en bod med DCK t-shirts og softs-
helljakker bl.a., mens andre havde tømt loft
og kælderrrum, for ting de ikke længere
skulle bruge. Derudover var der både pynt
og nips til vognen eller hjemmet, bl.a duge,
tørklæder, og hjemmehæklede kurve.  Der

APPEN-DIX NR. 6 - 2021

KREDS ØST

DCK Loppemarked
på Skamstrup
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var salg af bøger og blade, hjemmelavet syl-
tetøj, bestik, kopper og glas, så alt hvad man
regner med at finde på et loppemarked.

Sara stod for frokosten, der bestod af fiske-
filet og pomfritter med salat og brød til, der
i det gode sommervejr, blev indtaget ved det
traditionelle langbord. Efter frokosten havde

Mette sørget for pandekager med syltetøj.
Det var hyggeligt at vi igen kunne samles på
denne måde, og fortælle campinghistorier
fra ind- og udland.

Vi siger tak til Jørn og Pia (2090), 
der stod for en hyggelig weekend
i sommersolen.

CARAVANBLADET

KREDS ØST
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Efterårsferie med 
fiskemarked i Hamborg

Lørdag den 16. oktober til lørdag den 23. oktober 2021

Siden 1703 har der hver søndag morgen
mellem klokken 5.00 og 9.30 været afholdt
fiskemarked i Altona. I al den tid har kun Co-
rona pandemien har været i stand til at
stoppe markedet i en periode. Fra 1640 til
1867 var Altona faktisk en dansk by. I 1937
blev Altona en del af Hamborg.

Det er svært i dag at forstå, at Altona en-
gang var en selvstændig by, da den i dag lig-
ger midt i Hamborg.

Fiskemarkedet er en af Hamborgs mest el-
skede attraktioner både for byens egne ind-
byggere og for turister fra hele verden.

Foto: Johannes Leistner ©johannesleistner.de

KREDS ØST
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Oplev en skøn blanding af folk, som enten
har tilbragt hele natten i Sankt Pauli, eller af
familier og turister, som er stået meget
meget tidligt op for at tage del i festen og
gøre en god handel.

Oplev sprudlende auktioner af fisk frugt og
ost. Køb alt muligt andet spændende i de
utallige boder og tag ind i den smukke fi-
skeauktionshal, hvor der er udskænkning  af
øl, kaffe, pølser og meget andet godt, imens
der danses til levende musik.

Vi sørger for en bus fra campingpladsen tid-
ligt om morgenen (nogle vil kalde det sidst
på natten). Hjemturen står man selv for.

Selv B mennesker med et meget stort B vil
ikke fortryde denne tidlige opvågning. Man
får en helt unik oplevelse.

Hamborg er Tysklands næststørste by. Den
ligger ved Elben, den har masser at byde på,
og der er rigeligt af oplevelser for enhver
smag i denne by og dens omegn. 

Vi vil forsyne jer med gode tips til egne op-
levelser i byen.  Vi vil også lave udflugter,
hvor vi anvender offentlig transport eller
egne biler, hvor de, der vil med, bare møder
op, imens de, der vil opleve noget andet eller
bare slappe af, gør det.

Vi vil arrangere en tur til ”Miniatur Wunder-
land”, verdens største modeljernbane. Det
er bare stedet for alle børn mellem 5 og 99
år. Og fortvivl ikke selv om du har været der
før. Der bliver hele tiden tilføjet og ændret
noget. 

Hamborg er også byen med mere vand end
Amsterdam og Venedig tilsammen. Derfor
vil vi også sørge for muligheden for en hav-
nerundfart, hvor man ser den tidligere er-
hvervshavn, som nu er en meget vellykket

ny bydel kaldet Speicherstadt (pakhusbyen)
med de gamle pakhuse i renoveret stand,
med nye spændende forretninger med bl.a.
orientalske tæpper og krydderier, såvel som
Hafen City, hvor en del af de gamle havne-
kvarterer er erstattet af en spændende ny
bydel, hvor ikke mindst den imponerende
Elbphilharmonie kalder på opmærksomhe-
den. Havnerundfarten vil også inkludere den
moderne containerhavn, som er Europas
næststørste containerhavn.

Storbyen Hamborg har masser af kultur at
byde på. Hvad enten det er tyske schlagere
på knejper i Sankt Pauli, rock, pop, jazz, klas-
sisk musik, opera, musical, museer og gal-
lerier, er der noget for enhver smag.

Bliver man træt af den pulserende storby, så
byder omegnen på masser af flot natur, ikke
mindst hvis man følger Elben vestpå even-
tuelt helt ud til Nordsøen.

Vi skal bo på Knaus Campingpark Hamburg,
Wunderbrunnen 2, i Schnelsen lige ved Ikea
Schnelsen. Herfra er der bus til nærmeste
U-banestation, hvorfra der er hurtig forbin-
delse til centrum af Hamborg. Busstoppe-
stedet ligger på Ikeas store parkeringsplads.

Programmet for stævnet 
er som følger:
Lørdag den 16. oktober:
Klokken 19.00: Standerhejsning

Søndag den 17. oktober:
Kl. 05.00:  Afgang med bus til fiskemarke-
det. Man tager selv hjem med offentlig
transport (U-bane og bus)
Kl. 18.30: Festmiddag på Papa`s. Tre retters
middag på græsk restaurant i gåafstand fra
campingpladsen, men med rigeligt af par-
keringspladser hvis man foretrækker at
køre.

CARAVANBLADET

KREDS ØST
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I løbet af ugen: Der vil komme for-
skellige tilbud om at følges på di-

verse udflugter.
Der vil blive to gange Happy Hour.

Lørdag den 23. oktober: 
Klokken 10.00: Standernedhaling.

Prisen for at deltage i stævnet er som
følger:
En enhed med to voksne: Kr. 1081,-
En enhed med en voksen:  Kr.  546,-
Ekstra voksen (fra 16 år): Kr.  273,-
Børn op til 3 år: Gratis.
Børn fra 3 til 15 år: Kr.  159,-

Stævnegebyret dækker lidt til ganen til stan-
derhejsning samt 2 gange Happy Hour, bus
til fiskemarked og tre retters festmiddag.

Overnatningerne afregnes direkte med
campingpladsen og priserne er som følger:
En enhed med to voksne og deres børn til
og med 3 år: 28,50 Euro pr. nat.
En enhed med to voksne og deres børn op
til 18 år: 38,50 Euro pr. nat.
En enhed med en enkelt voksen: 25,50 Euro
pr. nat.

Alle priser er inklusive el og sanitære facili-
teter med varmt brusebad:

Kommer man inden stævnet og/eller bliver
længere så bor man til samme pris. Kommer
man før fredag den 15. oktober, skal man
give dog campingpladsen besked inden an-
komst.

Der kan maksimalt deltage 50 personer.

I tilfælde af overtegning vil der blive oprettet
en venteliste.

Der kræves mindst 10 enheder for at stæv-
net gennemføres.

Tilmelding er bindende. Der kan ikke refun-
deres stævnegebyr medmindre stævnet af-
lyses. 

Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 30.
september.

Det er en betingelse for gennemfø-
relse af stævnet, at der ikke længere
er covid 19 relaterede restriktioner til
fiskemarkedet. Vi vil vurdere i god tid,
om vi kan være sikre på, at alt er nor-
malt. Hvis ikke  det er det, vil stævnet
blive udskudt til uge 42/43 i 2022.

239 Dorthe og Leif Hansson
2115 Mette Mølgaard og Martin Serup

APPEN-DIX NR. 6 - 2021
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FIND 5 TING DER ER FJERNET
På nederste billede er der fjernet fem ting. Markér dem/og scan eller skriv hvilke og du delta-
ger i lodtrækningen om én flaske rødvin. Send svaret til appendix@dck.dk
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Hvert år er der medlemmer af DCK, som ær-
grer sig over, at de ikke kan deltage i de
mange spændende efterårsture i uge 42.

Er man på arbejdsmarkedet uden at have
skolesøgende børn, så er man ofte forhin-
dret i at holde ferie i uge 42.

Derfor vil vi sikre, at de, der først kan holde
ferie i uge 43, også får chancen for at opleve
fiskemarkedet i Hamborg.

Så lørdag den 23. oktober vil der både være
standernedhaling for det lange efterårs-
stævne og standerhejsning for et kort efter-
årsstævne.

Om søndagen er det så tidligt afsted til fi-
skemarked. Læs beskrivelsen i teksten til
det lange stævne.
Glem ikke at tage i fiskeauktionshallen.

Hvis nogle ønsker at blive i Hamborg resten
af uge 43 og ønsker vores selskab samt
hjælp til oplevelser i byen, så bliver vi gerne
sammen med jer resten af ugen. Og vi hjæl-
per med at arrangere de ting, som I måtte
ønske at se i byen.

Vi skal bo på Knaus Campingpark Hamburg,
Wunderbrunnen 2, i Schnelsen lige ved Ikea
Schnelsen. Herfra er der bus til nærmeste
U-banestation, hvorfra der er hurtig forbin-
delse til centrum af Hamborg. Busstoppe-
stedet ligger på Ikeas store parkeringsplads. 

Programmet for stævnet er som følger:
Lørdag den 23. oktober:
Klokken 19.00: Standerhejsning.

Søndag den 24. oktober:
Klokken 5.00: Afgang med bus til fiske-
markedet. Man tager selv hjem med offent-
lig transport (U-bane og bus)
Kl. 18.30: Festmiddag på Papa`s. Tre retters
middag på græsk restaurant i gåafstand fra
campingpladsen, men med rigeligt af par-
keringspladser hvis man foretrækker at
køre.

Mandag den 25. oktober:
Klokken 10.00: Standernedhaling.

APPEN-DIX NR. 6 - 2021

KREDS ØST

Kort efterårstur til
Hamborgs Fiskemarked

Lørdag den 23. oktober til mandag den 25. oktober 2021
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Prisen for at deltage i stævnet er som
følger:
En enhed med to voksne: Kr. 954,-
En enhed med en voksen: Kr. 487,-
Ekstra voksen (fra 16 år): Kr. 243,-
Børn op til 3 år: Gratis.
Børn fra 3 til 15 år: Kr. 129,-

Stævnegebyret dækker lidt til ganen til stan-
derhejsning, Bus til fiskemarkedet og tre ret-
ters festmiddag.

Overnatningerne afregnes direkte med
campingpladsen og priserne er som følger:
En enhed med to voksne og deres børn til
og med 3 år: 28,50 Euro pr. nat.
En enhed med to voksne og deres børn op
til 18 år: 38,50 Euro pr. nat.
En enhed med en enkelt voksen: 25,50 Euro
pr. nat.

Alle priser er inklusive el og sanitære facili-
teter med varmt brusebad:

Kommer man inden stævnet og/eller bliver
længere så bor man til samme pris. Kommer

man før fredag den 22. oktober, skal man give
campingpladsen besked inden ankomst.

Der kan maksimalt deltage 50 personer. I til-
fælde af overtegning vil der blive oprettet en
venteliste.

Der kræves mindst 10 enheder, for at stæv-
net gennemføres.

Tilmelding er bindende. Der kan ikke refun-
deres stævnegebyr medmindre stævnet af-
lyses. 

Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 30.
september.

Det er en betingelse for gennemfø-
relse af stævnet, at der ikke længere
er covid 19 relaterede restriktioner til
fiskemarkedet. Vi vil vurdere i god tid,
om vi kan være sikre på, at alt er nor-
malt. Hvis ikke  det er det, vil stævnet
blive udskudt til uge 42/43 i 2022.

239 Dorthe og Leif Hansson
2115 Mette Mølgaard og Martin Serup

CARAVANBLADET
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Kære Dansk Camping Union

Min henvendelse til Jer vedrører et spørgs-
mål om de restriktioner, som stat og kom-
mune trækker ned over ejere/brugere af
campingvogne bredt set, og med et ønske
om, at Dansk Camping Union vil søge at
løfte en debat om emnet i den hensigt at
lette anvendelsen af campingvogne og si-
destille dem med autocampere.

I det efterfølgende har jeg forsøgt at be-
skrive de forhold, som jeg opfatter som pro-
blematiske, restriktive og i nogle tilfælde
nærmest “diskriminerende”. Af hensyn til
overskueligheden har jeg nummereret de
enkelte problemområder

1. Dansk Camping Union tilkendegav i 2006,
foranlediget af en sag hvor en kommune
pålagde en ejer af en campingvogn at
fjerne denne fra hans ejendom, på bag-
grund af en tilkendegivelse fra erhvervs
– og  Byggestyrelsen om, at der ikke var
lovhjemmel for kommunerne til at tvinge
campingvogne væk fra private parceller.
Jeg er ikke bekendt med, hvorvidt DCU
har søgt spørgsmålet nærmere afklaret
ved domstolene. 
P.s. Kan man forestille sig det samme krav
rejst i forhold til parkering af autocam-
pere?

Jeg bringer den ovenfor nævnte proble-
matik i erindring, fordi jeg oplever, at der
siden dengang i kommunalt regi med lov-
hjemmel i færdselsloven mange steder
er indført yderligere stramninger i forhold

til, hvordan ejere/brugere kan/må an-
vende deres campingvogne.  

2. I blandt andet Slagelse Kommune er der
for nogle år siden indført en lokal parke-
ringsrestriktion, som gælder inden for
kommunens byzoneområder, og som
forbyder parkering med campingvogne
alle dage i tidsrummet mellem kl. 2000 til
kl. 0600.    

Det omhandlende forbud har til konse-
kvens – formelt set – at en familie, hvis
ferie begynder en lørdag morgen ikke må
hente deres campingvogn fra et opbeva-
ringssted, laste den fredag aften ud for
boligen og køre derfra på ferie lørdag
morgen. Det finder jeg ganske enkelt
uacceptabelt, hvorfor jeg for nogen tid
siden har tilskrevet Borgmesteren i Sla-
gelse om at se nærmere på den gæl-
dende parkeringsrestriktion, idet jeg har
anmodet om, at parkeringsrestriktio-
nerne ændres således, at parkering med
campingvogn på offentlige vej inden for
byzoneområderne kan være op til 24
timer. En sådan restriktion er acceptabel
og ville samtidig tilgodese et legitimt
kommunalt ønske om, at byzoneområ-
derne ikke skal præges af langtidsparke-
rede campingvogne.

3. Medio 2021 er der gennemført en lov-
ændring, som gør det muligt for
ejere/brugere af autocampere at benytte
deres autocamper som helårsbolig. Sim-
pelthen “at have adresse” i autocampe-
ren. Skatteminister Morten Bødskov

APPEN-DIX NR. 6 - 2021
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argumenterede til fordel for den gen-
nemførte ændring med blandt andet føl-
gende. 

“De, der har en drøm om at sælge huset og
køre de danske og europæiske landeveje
tynde, skal selvfølgelig have mulighed for
det. Vi må ikke drukne i bureaukratiske reg-
ler, men derimod sørge for, at give dan-
skerne mulighed for at leve det liv, som de
vil. Særligt når det som her ikke koster fæl-
lesskabet en krone”. 

Autocampere er meget forskellige og ikke
alle er reelt egnet til bolig. Mindre autocam-
pere har f.eks. Ingen - eller begrænsede sa-
nitære faciliteter, er dårligt - eller slet ikke
isolerede, ligesom de ikke nødvendigvis har
tilstrækkelige varmefaciliteter til f.eks. en
nordisk vinter. Præcist det samme gælder
for mange campingvogne. Men…..

Jeg må nu bo hele året på de europæiske
landeveje i en VW California, der reelt er en
lille ombygget varevogn, når jeg blot oplyser
en adresse, hvorigennem jeg kan kontaktes.
Sidstnævnte er reelt et usagligt krav, fordi
alle borgere skal kunne kontaktes via e-
boks.

Jeg er den glade ejer af en Kabe Royal 780 E-
TDL. Vognen er absolut egnet til helårsbe-
boelse. Den har alle sanitære faciliteter. Bad,
toilet, køkken, opsamling af sort og gråt
vand, opholdsstue og et komplet sovevæ-
relse. Den må jeg bare ikke bo i. Jeg må end
ikke holde på vejen ud for min bolig, når jeg
laster den til en tur. Dette endda selv om jeg
betaler en ret høj vægtafgift for at være på
/ benytte det danske vejnet.

På trods af Morten Bødskov argumentation

om, at bureaukratiske regler ikke må stå i
vejen for danskernes ønske om at leve det
liv, som de vil, så er det præcist det, jeg er
ramt af. Det giver absolut ingen mening, og
der – i min optik – tale om diskrimination af
en gruppe mennesker, som på baggrund af
økonomi, holdninger eller andet har valgt en
type fritidsliv frem for en anden. I Danmark
er det ikke lovligt at diskriminere / forskels-
behandle – heller ikke med udgangspunkt i
formueforhold / andet lignende. 

Tak for at I tog Jer tid til at læse mit indlæg.
Jeg håber, at DCU vil tage emnerne op med
henblik på at fjerne den forskelsbehandling,
der finder sted i forhold til ejerne af auto-
campere og campingvogne.

Ovenstående tekst fremsendes som åbent
brev til Folketinget. 

Med venlig hilsen
Kaj Rasmussen,
DCU medlemsnummer 40062880 / 
DCK medlemsnummer 2310
Tlf. 25363715
Mail: kra011@yahoo.dk

Tidligere medlem af bestyrelsen
i DCU 2. Kreds
Tidligere landsformand 
Dansk Caravan Klub

CARAVANBLADET

DCK
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Jeg vil gerne indmeldes i DCK

Fornavn: Efternavn

Gade: Postnr./By:

Telefon: E-mail:

DCK

Kampagne tilbud 
til nye medlemmer
Dansk Caravan Klub tilbyder dig, som ikke er eller ikke har været 
medlem i de seneste 5 år af DCK, gratis medlemskab i 2021. 
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.
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Kreds Vest 2021
29. aug. - 05. sept. Træf i Sverige
17. - 19. september Kredsgeneralforsamling for Kreds Vest
01. - 03. oktober Oktoberfest - Bylderup / Bov

Kreds øst 2021:
13. - 15. august “Sommersang på plænen”, Skamstrup Camping
21. - 29. august Møn Stævne
17. - 19. september Frugtfestival
08. - 10. oktober Generalforsamlingsstævne, Skamstrup Camping
09. oktober Generalforsamling, Skamstrup Forsamlingshus 
16. - 23. oktober Efterårsferie med fiskemarked i Hamborg.
23. - 25. oktober Kort efterårstur til Hamborgs Fiskemarked 
19. - 21. november Hobbystævne, Skamstrup Camping

Dansk / Tysk 2021
29. - 31. oktober DA / TY  Stiftungsfest



Se vores udvalg af lu�fortelte  
og solsejl på www.isabella.net

Ventura Air 
– designet til at være nemt

Ventura Air  

lu�teltene er  

enkle, elegante  

og fås til både 

campingvogne  

og autocampere.

SIMPLEX W320 OG SIMPLEX SOLSEJL

Lu�telt til både autocamper og campingvogn

VIVO W300 HIGH  

Lu�telt til autocamper
VIVO W300

Lu�telt til både autocamper og campingvogn

CITO W350 

Lu�telt til campingvogn

TRINUS W400 

Lu�telt til campingvogn
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