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Så er vi gået ind i årets sidste kvartal. Syntes
godt nok tiden går hurtigt. Tid er en underlig
størrelse. Selv om tiden er konstant, så op-
lever vi den meget forskelligt. Nogen synes
den går langsomt, mens andre synes den
ræser afsted.

Nu er der gået 2 år siden GF i Nyborg, hvor
klubben blev delt op i 2 mere eller mindre
selvstændige dele og Skamstrup overgik til
Øst. Det har været 2 år hvor der er blevet
knoklet meget i de 2 bestyrelser. 2 år hvor
Vest har brugt meget tid på at overbevise
Øst om vigtigheden af CVR-numre mv. 2 år
hvor vi stadig ikke har fået revideret 2019 og
2020 regnskaberne. Så vi er ikke nået helt i
mål, men næsten. Der mangler lige den sid-
ste finpudsning. Forhåbentlig er det klaret
inden vores respektive GF i foråret 2022.

Og så melder spørgsmålet sig: Hvad vil med-
lemmerne i Øst og Vest så. Hvordan kom-
mer vi videre?

Der bliver snakket uhyggeligt meget i kro-
gene rundt omkring på de forskellige stæv-
ner. Alle har en mening om alting, problemet
er bare at det ikke bliver sagt til de rigtige
mennesker (læs bestyrelserne). I stedet for
skal man høre det af omveje. Hvis folk har
en mening og det syntes jeg er en god ide at
de har, så må de også være voksne nok til at
sige det.

Men jeg syntes vi skal tage hul på diskus-
sionen om hvad de næste år skal bringe for

DCK. Hvis vi ikke gør noget, så dør klubben
stille og roligt, da en stor del af medlem-
merne er pensionister. Selvom der er nogle
år til, så kommer der jo forhåbentlig et 75
års jubilæum. Hvordan skaffer vi nye med-
lemmer? Giver det nok at være hos for-
handlere og på messer. Skal der andre
virkemidler til. Hvordan får vi profileret DCK?
Alle forslag modtages med kyshånd af de
respektive bestyrelser.

Hvis du påtænker at lave et stævne, så er
det nu du skal komme ud af busken, så det
kan komme med i det trykte nummer af
Appen-dix. Vi skulle gerne have et fuldt pro-
gram til næste sæson, hvor der forhåbentlig
ingen aflysninger bliver.

Med DCK hilsen
Jan Erik Zimmermann

KREDSFORMÆNDENE HAR ORDET

CARAVANBLADET

Kære medlemmer
af DCK

Jan Erik Zimmermann
Kredsformand , Kreds Vest



4
APPEN-DIX NR. 7 - 2021

KREDS VEST

En onsdag sidst i august startede 3 hold
jyske DCK’ere mod Sverige, hvor vi skulle
mødes med andre jyder, fynboer og sjæl-
lændere. Nogle havde planlagt en anden
rute og kørt hen over broerne, mod ”ende-
stationen”, som var hos et usædvanligt
gæstfrit DCKpar, nemlig Lise og Jørn San-
derhoff, som havde inviteret til stævne fra d.
29 aug. t.o.m. d. 5 sep. Stedet var måske lidt

”langt” ude i skoven og for deltagerne
måske lidt øde, men efter en tur på grusvej,
nåede vi frem til Knâred 11.

Inden vi 3 jyske hold nåede så langt, kræ-
vede det en ” ret lang” sejltur fra Grenå til
Halmstad (ca. 4 1/2 time), og med ankomst
til Halmstad kl. ca. 18,30 var opgaven, at
finde en campingplads der var åben for indt-

Camping hos Lise
og Jørn i Sverige
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jekning, hvor de fleste pladser på denne års-
tid tilsyneladende lukkede for personlig be-
tjening allerede kl. 17.00.   

Anna Lise og jeg havde fundet nogle for-
skellige muligheder i området, hvorefter vi i
enighed besluttede at køre mod Bogstad,

APPEN-DIX NR. 7 - 2021

KREDS VEST

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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hvor vi fandt en kommunal plads, og efter
nogle problemer med den elektroniske indt-
jekning, blev vi lukket ind af en fastligger,
hvor tålmodigheden nok var sat lidt på
prøve.

Det viste sig, at det var forkert måden vi
havde gjort det på, og vi besluttede efter lidt
rekognoscering i området, at det var bedre
at flytte ud på CC pladsen i Norrviken, hvor-
for vi flyttede næste dag, da vi skulle til-
bringe endnu 3 overnatninger inden turen
gik mod bestemmelsesstedet hos Lise og
Jørn.

Vi fik nu dagene til at gå med bl.a. besøg i
Bogstad by, byen hvor tennislegenden Bjørn
Borg opnåede sin første større sejr. (her var
der i øvrigt vaccination mod flåter). En hel-
dagstur til Ullared blev det også til, det var
en by med et kæmpe handelsområde, som
for nogle af os var helt ukendt, der var en
butik der havde et areal, der var flere gange
større end et Bilka, der var bl.a. nogle af os
herre, der havde det godt med at, tekstil-

området for damerne i den store butik var
helt uoverskueligt. Der var naturligvis også
alle de mere eller mindre kendte firmaer /
butikker repræsenteret.

Nu var det så blevet søndag og tid til, at
vende næsen mod målet i Knäred, hvortil vi
nåede efter en lille time.

CARAVANBLADET

KREDS VEST
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Lise og Jørn havde planlagt nogle forskellig-
artede udflugter, som bl.a. omfattede et
besøg i byen Laholm, hvor vi vandrede lidt
rundt i den spændende og idylleriske by. Vi
aflagde også byen Markaryd et besøg. Vi
besøgte en flødebollefabrik med en
kæmpe ”slikbutik”, hvilket gik lidt udover
den svenske valuta. Der var indlagt en tur
igennem (per bil) en Elgpark, hvor vi så flere
både ældre og yngre elge, også nogle med
store gevir, ligesom der var et område med
Bison okser. Der var en udflugt til byen
Halmstad, hvor vi efter et besøg i bl.a. kir-
ken og en gåtur i dele af byen, fandt et ki-
nesisk spisested, som fandt ”nåde” for dele
af deltagerne, hvilket betød at der blev af-
lagt endnu et besøg på stedet, medens vi
var på stævne i Knäred.  Vi så ligeledes en-
kelte historiske monumenter og var på
en længere gåtur (Jørn sagde 300 m.) ind i
skovene hvor vi mødte noget der i folke-

APPEN-DIX NR. 7 - 2021

KREDS VEST

Vi blev budt velkommen på den store grund
af Lise og Jørn, det var en hel ”camping-
plads” med bl.a. flere faste elstik, flere bru-
sebade og toiletter og hvad vi i øvrigt ellers
havde brug for. Alle de tilmeldte ankom og
kom på plads i løbet af søndagen, hvor der
så var standerhejsning sidst på søndagen.
Der var masser af plads hvilket betød, at det
ikke var nødvendigt med opstilling af diverse
fortelte, da Lise og Jørn havde masser af
overdækket plads til den fælles aftenspis-
ning. Et tiltag der her lige bør nævnes, er
ikke mindst den tidligere nævnte store
gæstfrihed der bl.a. betød, at stort set alt op-
vask blev klaret af en opvaskemaskine, hvor-
for det var ”forbudt” at medtage eget bestik
inklusive tallerkner, ligesom Jørn tændte op
den store Weber, hver dag kl. ca. 18:00.

Skylder måske lige at nævne, at vejret var
helt fantastisk alle dagene.
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munde blev kaldt ”Colafaldet”, grundet
vandets brune farve. (se ”Appendix” forsi-
den, når I får muligheden).

Der blev stort set hver dag afholdt et hyg-
geligt Happy Hour, hvor fruen i huset en dag
serverede frikadeller lavet på kød fra Elge, li-
gesom vi en anden dag blev beværtet med
flødestuvet Kantarel. Hvilket måske var en
medvirkende årsag til, at vi var nogle gan-
ske få, der en formiddag, gik en tur i skoven
for at finde kantareller, hvilket i nogen grad
lykkedes for Lillian og Helge.

Vi havde nogle hyggelige dage i Knäred,
hvor vi nok lærte lidt om besværlighederne
ved at være bosiddende så afsides, hvilket
betyder en hel del for planlægningen om-
kring indkøb, som vi ikke lige kender det, det
gælder naturligvis ikke mindst brændstof.
Søndag var der standerstrygning, hvorefter
vi 3 hold fra tidligere skulle finde en plads for

2 overnatninger inden vi skulle ud
på den ”lange” sejltur fra Halmstad.
Anna Lise havde fundet en viste sig rigtig fin
plads lige nord for Halmstad, beliggende i
byen Haverdal, som viste sig at være en
måske lidt mere ”eksklusiv” by, beliggende
helt ud til Kattegat. Vi havde nu tiden for os,
hvilket afstedkom et besøg i byen Falken-
berg, hvor vi vandrede rundt og så på for-
skelligheder, inden vi besøgte ”Sibylla”, et
cafeteria som Mc Donald eller lignende,
hvor vi hver især indtog vores livretter.

Det var nu blevet tirsdag, hvilket betød, at vi
skulle sejle mod Grenå og derfra køre hjem.
En dejlig tur og i godt selskab.

Med venlig campinghilsen
DCK 2673 Bente og Preben Sørensen
DCK 2870 Anna Lise og 
Leif Christian Sørensen
DCK  699 Janne Kroman og Tonni Hansen

KREDS VEST
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Kredsens årlige generalforsamling og
samling foregik, grundet de kendte re-
striktioner, noget forsinket i weeken-
den 17 til 19 september på Vestbirk
Camping.

Der havde været plads til flere medlemmer
til generalforsamlingen, hvor der var et mor-
genbord uden omkostning og med nok til
alle, når blot man havde tilmeldt sig til denne
del. 

Til festaftenen var der fra dele af bestyrel-
sens side, lagt et stort arbejde i et arrange-
ment, med alt serveret på et fuldt opdækket

bord, efterfølgende uden opvask – 1 glas
champagne til velkomstdrink, 3 retters
menu med et glas portvin til desserten – og
egne drikkevarer resten af aftenen. Ligele-
des var der naturligvis sørget for levende
musik, leveret af MH-onemanband, som der
allerede er entreret med til kredsens næste
generalforsamling d. 19. marts 2022, yder-
mere havde musikeren lavet aftale om op-
træden af sønnen, der har været deltager i
X Faktor.  Det kunne afslutningsvis konsta-
teres, at det havde været en rigtig fin aften,
med høj aktivitet på dansegulvet og godt
humør blandt alle medlemmerne, inden der

APPEN-DIX NR. 7 - 2021

KREDS VEST

Generalforsamling 
hos kreds Vest 2021
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blev sluttet af med ”sku gammel venskab
rent forgå”

Lidt malurt kom der i bægret dagen efter, da
man måtte lægge øre til klager over en alt
for høj pris, men hvor der blot kan spørges
om, hvor man får et sådant komplet arran-
gement for kr. 200,- per person. 

I forbindelse med en generalforsamling, vil
der være jubilarer og afgående bestyrelses-
medlemmer, som bliver hyldet. 

• Tilstede var en 40 års jubilar DCK  723 Finn
Christensen, samt et par der havde 10 års
jubilæum DCK 4130 fam. Lindgaard Jo-
hansen  

CARAVANBLADET

KREDS VEST

Tak til dirigenten.

40 års jubilar DCK  723 Finn Christensen 10 års jubilæum DCK 4130 fam. Lindgaard Johansen  
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• Afgående bestyrelsesmedlemmer var
DCK 2947 Anne Lise Borkner og kassere-
ren med sekretær DCK 2870 Anna Lise og
Leif Christian Sørensen.

Ikke tilstedeværende jubilarer: 
• 10 år. 

DCK 4124 Finn Stokbæk, 
DCK 4141 Jørgen Pedersen, 
DCK 4156 Kai Larsen.

• 25 år. 
DCK 2156 Bente Helner, 
DCK 2547 Dirk Frahm, 
DCK 2672 Jan Notler, 
DCK 2970 Jesper Katborg

Med venlig campinghilsen
DCK 699 Janne Kroman og Tonni Hansen

OBS!
Reserver allerede nu d. 19. marts 2022, til
årets og kredsens generalforsamling, da vi
der bl.a. skal vælge ny kredsformand.

APPEN-DIX NR. 7 - 2021

KREDS VEST

Afgående bestyrelsesmedlemmer Anne Lise Borkner, Anna Lise og Leif Christian Sørensen.
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Program:
Ankomst i løbet af torsdag d. 25/11
Kl. 17.00 Standerhejsning og praktiske be-
mærkninger.
• Efterfulgt af Happy Hour med egne drik-
kevarer (så bestemmer man jo selv)

Fredag d. 26/11.
Kl. ca. 9:30 afgang mod Ravnsborg Jule-
marked (Jim Lyngvild), hvor der er forhand-
let en rabatpris ved mere end 20 deltagende
personer. (pris kr. 50,- pr. person/bestilles
samlet på nettet.

CARAVANBLADET

KREDS VEST

Julestævne hos
DCK Vest

Den 25. – 28. november 2021

Løgismose Strand Camping, Løgismoseskov 7, DK 5683 Haarby.
(www.logismose.dk)
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• Åbningstiderne: Julemarkedet er 
fra 10:00 til 16:00

• Beliggenhed: Hågerupvej 33, 
DK 5600 Fåborg
Kl. ca. 18:30  mulighed for spisning med 
egen medbragt mad i fælleslokalerne.

Lørdag d. 27/11.
Kl. ca. 9:15 afgang mod Egeskov Slot – ju-
lemarked og campingudstilling. Billetter à kr.
85,-, dækker både julemarked og camping-
udstilling, skal dog bestilles forud da der er
begrænsninger på antal besøgende. (be-
sked om deltagelse skal gives til arrangø-
rerne, snarest efter tilmelding)
• Åbningstiderne: er fra 10:00 til 16:00
• Beliggenhed: Egeskov Gade 18, 

DK 5772 Kværndrup.

Kl. ca. 18:30 er der arrangeret ”julefrokost” i
fælleslokalerne, med en platte bestående af:
SILD, FISKEFILET, MEDISTER med RØDKÅL,
FLÆSKESTEG med RØDKÅL, ÆBLEFLÆSK,
OST og sidst RISALAMANDE og man med-
bringer selv diverse bestik og drikkevarer. 

• Entrebilletter til Ravnsborg kr. 50,- og Ege-
skov kr. 85,- er købt og betalt, skal derfor be-
tales til arrangørerne ved ankomsten,
afregnes med kr. 135,- pr person. 

Søndag d. 28 / 11
kl. 10:00 standerstrygning og farvel og tak
for denne gang.
• Stævnegebyr for alle dagene inklusiv ”ju-
lefrokost” m.m. er sat til kr. 199,00 pr. per-
son.

• Overnatningsprisen er aftalt til kr. 188,- pr.
døgn pr. enhed med 2 personer, inkl. strøm
og bad. Deltagere med 1 person pr. enhed
er tilsvarende kr. 109,- inkl. strøm og bad.
Overnatningsafgiften afregnes direkte cam-
pingpladsen.

• Yderligere informationer lægges på net-
tet. 
• Ret til ændringer forbeholdes.

APPEN-DIX NR. 7 - 2021

KREDS VEST
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• Tilmeldingsfristen er d. 14. nov. 
på  www.DCK.dk  

• Husk oplysning til arrangørerne omkring 
Egeskov med begrænsninger.

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 2605 Anne Grethe og Jørgen Jørgensen
mail- AGKJFJ@gmail.com
Tlf. 5123 8744   

DCKJ 699 Janne Kroman og Tonni Hansen
mail- tonni.hansen@outlook.dk
Tlf. 2689 6040 

CARAVANBLADET

KREDS VEST
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Merete og jeg havde bestemt at sommerfe-
rien i år skulle være i Jylland. Vi holder
meget af campere i særlig Sønderjylland. 

Så vi startede i Kristianshåb Kro og Camping
i Bylerupbov. Min tanke var, at Merete skulle
prøve Peters store schnitzler.  Desværre var
køkkenet kun åben fredag og lørdag. 

Pyt, det var tæt på grænsen. Enhver sjæl-
lænder bør starte en Jyllands tur ved græn-
sen. Om ikke andet for at give skattemini-
steren en lang næse. 

Vi tog til Højer sluse spiste frokost der.
Købte en del pølser i Højer Pølsemageri.
Der var også tid til en slentre tur på gågaden
i Tønder. 

Vi kørte igennem Møgeltønder, men da vi
havde været der på stævne sidste år, var det
ikke nødvendigt at gøre ophold der. 

Om fredagen kørte vi til Ho. Kreds Vest
havde arrangeret et stævne der med besøg
på Skalling og et osteri. Merete er ikke til ost,
men frokosten med ost og skinke  var ok. 

Om eftermiddagen kom vi til en ydmyg
plads sammen med 11 andre medlemmer. 
Mod vest var der klinter og nord og syd

granplantager. Der var hvad der skulle være:
toilet, brusebad og opvaskemulighed. Ikke
prangende, men udmærket. 

Den første nat faldt der 22 mm regn. Sand-
jord, så ingen problemer. Lørdag startede
med en tur til Skalling. Et område af Dan-
mark vi ikke selv ville have fundet på at be-
søge. Vi fik historien, også Vesterhavet. 
Derefter kørte vi til osteriet i bunden af Ho
bugt. Ejeren gav en engageret rundvisning
og fortalte om sit virke. Han havde en slag-
ter forretning i Varde i 15 år.

Solgte det til en ansat og købte osteriet, som
han nu havde på 5. år. Osten blev solgt fra
forretningen og til lokale hoteller og restau-
ranter. (han have ikke råd til at sælge til gros-
sister).

Herefter spiste vi en dejlig frokost med oste
og pølser, skinke af egen produktion. Fra fro-
koststuen var der en dejlig udsigt mod syd
over Ho bugt. Efter at have handlet ost til at
tage med hjem, gik turen til campingplad-
sen. 

Til aften kørte vi til en skov øst for Blå-
vandshuk. Her var et picnic område midt i

APPEN-DIX NR. 7 - 2021

Osteri og tur
på Skalling

KREDS ØST
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skoven med bålhytte og grillplads uden for. 

Fin sol, ingen vind og ingen regn. Vi havde 2
spillemænd med. Tak til Bjarne og Preben
for rigtig god underholdning. 

Til aften gik vi op på klinten og fik cham-
pagne, der blev åbnet med en champagne
sabel. Så solnedgangen. 

Søndag morgen (efter 7 mm regn om nat-
ten) standernedhaling og tak for denne
gang. 

Særlig tak til Anni og Vagn for et rigtig godt
stævne i en del af Riget, vi ellers ikke havde
fundet vej til. 

Derefter kørte vi til Askhøj camping ved Sil-
keborg. Det er en ny samarbejdsplads. 

Pladsen bærer præg af at være en plads
med mange helårspladser. Faciliteter er
ældre, men pænt og rent. Mere forlanger vi
ikke.  Vi traf 2 andre medlemmer og et par af
deres venner, som over opholdet meldte sig
ind i klubben. 

Vi var på sejltur til Himmelbjerget, indkøbs-
tur i Silkeborg og fik besøg af min kusine og
hendes mand fra Århus.

Derefter gik turen tilbage til Skamstrup, da vi
skulle deltage i Sommersang på plænen. 
Alt i alt en ganske udmærket tur. 

Det viser bare, at vores medlemmer har lo-
kalkendskab og evner at formidle denne
viden til glæde for andre i klubben. 

Hilsen Merete og Peder
DCK 1318

CARAVANBLADET

Annie raslede med sablen og skød proppen af flasken.

KREDS ØST
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DCK Kreds Øst

Manøvrestævne
i Tisvildeleje

Den 5.- 7. november 2021
PROGRAM:

Fredag: Indkørsel efter kl. 14.00, bedes overholdt.

Lørdag :
Kl. 7.30 Morgenbrød, hentes ved den vogn hvor der er et gult skilt med BRØD.   
Kl. 8.30 Standerhejsning.
Kl. 9.00 Manøvrekørsel

Søndag: Kl. 9.00 Diplomkørsel. 

Tidspunkt for standernedhaling meddeles umiddelbart efter sidste diplomkørsel.



19
CARAVANBLADET

KREDS ØST

Der er ikke strøm og vand på pladsen. Toi-
lettet kan, hvis det er åbent, tømmes på of-
fentligt toilet ved parkeringspladsen. Det
enkelte medlem er selv ansvarlig for, at ef-
terlade toilettet uden spor af tømningen.     
Mere info herom ved standerhejsning.                         

HUSK: Tag affald med hjem. 
Det er meget vigtigt, der ikke kommer af-
fald i de skraldespande der er på området,
så alt affald skal tages med hjem. Genera-
tor er kun til nødstrøm og kun mens der er
manøvrekørsel på banen.

Stævnegebyret er 130kr. pr. enhed som be-
tales ved tilmelding inden den 1.nov. 2021

Diplomkørsel 75kr og evt. omkørsel 25kr.
betales på stævnet.

God weekend.

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 plan-
lagt og afviklet arrangement.

Med venlig hilsen på vegne af 
manøvreteamet 
(Se evt. på DCKs hjemmeside 
hvem der er instruktører m.v.)

Flemming Sørensen 
Teamleder for manøvre og 
Pia Svitzer Andersen tlf. 20 95 42 83.

PS: Ret til ændringer forbeholdes. 
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Fredag: Kl. 19 Vil vi som sædvanlig have
standerhejsning og derefter fælles hygge
med Glühwein / varm kakao og æbleskiver.
Medbring service og husk din logbog.

Lørdag: Dagen er til egen disposition. 
Forslag til oplevelser hvis man har lyst, er
der julemarkeder m.m. flere steder i områ-
det f. eks.: 
Jul i Den Gamle Landsby Nyvang.  Der
er åbent fra kl. 10 - 16. Billetter kan bestilles
på nettet eller købes ved indgangen. 
https://www.oplevelsescenternyvang.dk 

Eventyrlig Jul & Julemarked 
i Birkegårdens haver. 
Der er åben fra kl. 14-19. https://birke-
gaardens-haver.dk/events/eventyrlig-jul/

Er man til Nisser så skal man besøge
Eventyrlandet Nisseland i Bennebo.
Oplev alle eventyr panoramaerne 
med Trolde, Pirater og Nisseudstillinger. 
https://nisseland.dk/

Kl. 18.00 har vi fællesspisning. Du får det
du kan lide, da du tager din egen mad og

APPEN-DIX NR. 7 - 2021

KREDS ØST

Så er det tid til 

Årets julestævne
Foregår på Skamstrup Camping 3. dec. - 5. dec 2021
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KREDS ØST

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 arrange-
ment.

evt. kaffe med.  Efter spisningen har vi pak-
keleg, hver person medbringer en pakke,
denne pakke må ikke købes, men gå på jagt
i dine gemmer og find en sjov ting eller
noget du ikke bruger mere, som du med-
bringer indpakket, så spiller vi om pakkerne
og finder nye ejere til dem. 

Søndag: Kl. 11.00 synger vi flaget ned og
siger farvel for denne gang.

Der kan maksimalt deltage 40 personer, 
sidste tilmelding er 26. nov. 2021.
Venteliste oprettes ved max. tilmelding.

Stævnegebyr pr. person 45kr. 
Overnatning afregnes direkte med 
Skamstrup Camping.
Tilmelding er bindende og kan ikke 
refunderes ved afbud

DCK 4174  Ida og Flemming
Mobil:   28 55 42 90 
DCK 2090 Pia og Jørn
Mobil: 20 95 42 83

Ret til ændringer forbeholdes.
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Bemærk: For at kunne deltage gælder der særlige regler i Tyskland.

Du skal enten være:
• vaccineret
• have haft corona (og være rask igen) – skal kunne dokumenteres
• eller være frisk testet.
Husk maske!

Program
Fredag:
Kl. 16.30 Der åbnes for registrering og betaling i hytten (kun sedler)
Kl. 19.00 Spisning i krosalen (fyldig suppe)

Dørene åbnes kl. 18:30
Kl. 20.30 Hyggeligt samvær

APPEN-DIX NR. 7 - 2021

DANSK-TYSK UDVALG

Invitation til 52. 

Stiftungsfest (CFSH)

samt generalforsamling
Den 29. – 31. oktober 2021

Campingplads / Gasthaus Ritzebüttel i Nortorf
Rendsburger Strasse 11

D – 24589 Nortorf
Koordinater: N 54°10’20 / Ø 9°50’37
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Lørdag:
Kl. 08.00 Rundstykker (2 pr. næse) kan afhentes i hytten
Kl. 10.00 Standerhejsning og velkomst på pladsen
Kl. 14.00 Generalforsamling med kaffe og kage i krosalen
Kl. 19.00 Festmiddag i krosalen (passende påklædning)
Kl. 20.30 Fejring af jubilarer og hyggelig afslutning med overraskelser

Søndag:
Kl. 08.00 Rundstykker (2 pr. næse) kan afhentes i hytten
Kl. 10.00 Standerstrygning på pladsen
Farvel og tak for denne gang

Priser:
Pris pr. enhed 2 voksne + børn under 16 år 90,- €
Enlige pr. enhed 55,- €

Inkl. i prisen:
2 overnatninger, strøm til lys, bruser, spisning fredag (ekskl. drikkevarer), 2 rundstykker pr. per-
son pr. dag, kaffe og kage, festmiddag lørdag (ekskl. drikkevarer).

Sidste tilmelding: 14. oktober 2021

DCK4005 Annelie og Jan Erik Zimmermann
Tlf.: 40171727 / 21408244

CARAVANBLADET

DANSK-TYSK UDVALG
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ønske om, at byzoneområderne ikke skal præges
af langtidsparkerede campingvogne.

3. Medio 2021 er der gennemført en lovændring,
som gør det muligt for ejere/brugere af auto-
campere at benytte deres autocamper som hel-
årsbolig. Simpelthen “at have adresse” i
autocamperen. Skatteminister Morten Bødskov
argumenterede til fordel for den gennemførte
ændring med blandt andet følgende. 

“De, der har en drøm om at sælge huset og køre de
danske og europæiske landeveje tynde, skal selvføl-
gelig have mulighed for det. Vi må ikke drukne i bu-
reaukratiske regler, men derimod sørge for, at give
danskerne mulighed for at leve det liv, som de vil.
Særligt når det som her ikke koster fællesskabet en
krone”. 

Autocampere er meget forskellige og ikke alle er
reelt egnet til bolig. Mindre autocampere har f.eks.
Ingen - eller begrænsede sanitære faciliteter, er dår-
ligt - eller slet ikke isolerede, ligesom de ikke nød-
vendigvis 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 va-
revogn, 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 helårsbeboelse. Den har
alle sanitære faciliteter. Bad, toilet, køkken, opsam-
ling af sort og gråt vand, opholdsstue og et komplet
soveværelse. 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 dan-
skernes 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 øko-
nomi, holdninger eller andet har valgt en type fritids-
liv frem for en anden. I Danmark er det ikke lovligt at
diskriminere / forskelsbehandle – heller ikke med ud-
gangspunkt i formueforhold / andet lignende. 

Ovenstående tekst fremsendes som åbent brev til
Folketinget. 

Med venlig hilsen
Kaj Rasmussen

APPEN-DIX NR. 7 - 2021

DCK

Hermed åbent brev som blev sendt til
Folketinget og efterfølgende svaret
som kom fra Skatteministeriet.
Kære Dansk Camping Union
Min henvendelse til Jer vedrører et spørgsmål om de
restriktioner, som stat og kommune 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 anvendel-
sen af campingvogne og sidestille dem med auto-
campere.

I det efterfølgende har jeg forsøgt at beskrive de for-
hold, som jeg opfatter som problematiske, restriktive
og i nogle tilfælde nærmest “diskriminerende”. Af
hensyn til overskueligheden har jeg nummereret de
enkelte problemområder

1. Dansk Camping Union tilkendegav i 2006, foran-
lediget af en sag hvor en kommune pålagde en
ejer af en campingvogn at fjerne denne fra hans
ejendom, på baggrund af en tilkendegivelse fra
erhvervs – og  Byggestyrelsen om, at der ikke var
lovhjemmel for kommunerne til at tvinge cam-
pingvogne 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 autocampere?

Jeg bringer den ovenfor nævnte problematik i
erindring, fordi jeg oplever, at der siden dengang
i kommunalt regi med lovhjemmel i færdselslo-
ven mange steder er indført yderligere stramnin-
ger i forhold til, hvordan ejere/brugere kan/må
anvende deres campingvogne.  

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

Det omhandlende forbud har til konsekvens – for-
melt set – at en familie, hvis ferie begynder en lør-
dag morgen ikke må hente deres campingvogn
fra et opbevaringssted, laste den fredag aften ud
for boligen og køre derfra på ferie lørdag morgen.
Det finder jeg ganske enkelt uacceptabelt, hvor-
for jeg for nogen tid siden har tilskrevet Borgme-
steren i Slagelse om at se nærmere på den
gældende parkeringsrestriktion, idet jeg har an-
modet om, at parkeringsrestriktionerne ændres
således, at parkering med campingvogn på of-
fentlige vej inden for byzoneområderne kan være
op til 24 timer. En sådan restriktion er acceptabel
og ville samtidig tilgodese et legitimt kommunalt
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Kære Kaj Rasmussen
Tak for din henvendelse af 10. august 2021 vedrørende de nye regler for dispensa-
tion af bopælskravet i registreringsbekendtgørelsen, som jeg er blevet bedt om at
besvare. 

Jeg har tilladt mig at forholde mig til din skrivelses sidste spørgsmål, vedrørende at
auto-camperejere nu kan benytte deres køretøj som helårsbolig, så længe de oply-
ser en kon-taktadresse, da dette spørgsmål efter min vurdering er det eneste som
Skatteministeriet har kompetence til at besvare. 

De nye regler, som du henviser til, findes i registreringsbekendtgørelsens § 2, stk. 3,
jf. be-kendtgørelse nr. 1643 af 17. december 2018 som ændret ved bekendtgørelse
nr.1004 af 21. maj 2021 om ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer,
der trådte i kraft den 1. juli 2021. 

Jeg kan oplyse, at de nye regler ikke særskilt vedrører autocampere, men giver en
generel mulighed for at dispensere fra bopælskravet, hvis særlige grunde taler for
det. Om det er tilfældet, beror på Motorstyrelsens konkrete vurdering. 

Dispensationsmuligheden angår alle køretøjer som nævnt i registreringsbekendt-
gørelsens § 3, hvorunder campingvogne også falder ind under. Det er altså muligt
efter forudgående ansøgning og accept fra Motorstyrelsen, at opnå dispensation for
bopælskravet, også i dit tilfælde, når man er campingvognsejer. 

Har du brug for yderligere information, kan du kontakte Motorstyrelsen på 72 22 15
15 eller via deres hjemmeside www.motorst.dk. 

Jeg håber, at ovenstående er tilstrækkeligt svar på din henvendelse, ellers er du altid
vel-kommen til at henvende dig igen. 

Med venlig hilsen 
Filip Willer.

CARAVANBLADET

Svar på åbent brev til Folketinget

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
25. - 28 november Julestævne på Løgismose Strand Camping.

Med besøg på Ravnsborg- og Egeskov julemarkeder, samt
”Campingudstillingen” på Egeskov.

2022
22. - 31. januar Vinterferie på CC Sälen /Tandådalen.

Appetitvækker – se hjemmesiden.
25. - 27. februar Ferie For Alle (MCH)

Aftalerne ikke helt på plads i skrivende stund.
18 - 22. marts Kredsgeneralforsamling.
26. marts - 02. april Tranestævne i Sverige

Følg med på hjemmesiden.
09. april - 18. april Evt. Påsketræf

Flere muligheder i støbeskeen. (Tønning, Holland m.fl.)
20. - 22. maj ECCO / Bredebro.

Aftalerne er næsten på plads.
02 - 06. juni THY træf

Det succesfulde træf er igen i støbeskeen.
??????? Efterårstræf ved Fil sø.

Et naturområde med et rigt fugleliv og krondyr 
- med naturvejleder.

Der kan komme tilføjelser og ændringer, så følg med på hjemmesiden.

Kreds øst 2021:
08. - 10. oktober Generalforsamlingsstævne, Skamstrup Camping
09. oktober Generalforsamling, Skamstrup Forsamlingshus 
16. - 23. oktober Efterårsferie i Silkeborg
05. - 07. november Manøvrestævne
19. - 21. november Hobbystævne, Skamstrup Camping
03.  05. december Julestævne

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

Kreds øst 2022:
14. - 21. juni Folkemøde
15. - 22. oktober Efterårsmøde med 

fiskemarked i Hamborg

DCK STÆVNEKALENDER



Se flere møbler på 
www.isabella.net

På www.isabella.net finder du et bredt 
 sortiment af kvalitets-campingstole. Her er alt 
fra positionsstole med fodstøtte, relaxstole og 
foldestole til instruktør stole og strandstole.

Fælles for alle vores campingstole er: 
 Flot design 

Holdbare materialer 
Lav vægt 

 Uovertræffelig siddekomfort

På udkig e�er nye  
campingstole?

THOR
Polstret luksusstol med  
nakke pude, armlæn og  
justerbar ryglæn.   
Fås i 3 forskellige farver.

FREJA
Maksimal komfort fra top til tå.

INSTRUKTØRSTOL
Klassisk Isabella instruktørstol  
– nu med sidebord. 

BELE
Åndbar og hurtigtørrende  
campingstol.
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