Landsgeneralforsamling 17. maj 2015 i Ringe

Dagsorden:
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Valg af dirigent
Årsberetning afgives af landsformanden
Årsregnskab fremlægges til godkendelsen og meddelelse af decharge til landsstyrelsen
Budget for det kommen de år, samt budgetrevision for indeværende år fremlægges til godkendelse.
Indkomne forslag.
Valg af landsformand i lige år, og landskasserer i ulige år.
Valg af landsstyrelsesmedlemmer. 2 i lige år, 3 i ulige år.
Valg af 1. og 2. suppleant til landsstyrelse (hvert år)
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. (hvert år)
Eventuelt.

Velkomst

Landsformanden indledte mødet med at byde forsamlingen velkommen, hvorefter han
anmodede de fremmødte om at rejse sig og ære de medlemmer, der var afgået ved døden i
det forløbne år. Æret være deres minde!

1. Valg af
dirigent

Landsstyrelsen foreslog Poul Erik Hejlstrup som landsgeneralforsamlingens dirigent. Der blev
ikke stillet andre kandidater, hvorfor Poul Erik Hejlstrup blev valgt.
Dirigenten konstaterede landsgeneralforsamlingens lovlighed og antallet af fremmødte
stemmeberettigede medlemmer.
Der var 104 stemmeberettigede, heraf 3 ved fuldmagt.

2. årsberetning

Landsformanden gennemgik årsberetningen, der er vedlagt som bilag til dette referat.
2635 Carsten Appelt. Ros for beretning. Appelt er ikke enig i beretningens formulering om,
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at klubbens indtægter alene hidrører fra kontingentindtægter.
Appelt mener i øvrigt, at DCK gerne må optræde som rejsearrangør, der tjener penge. Blot
skal man holde, hvad man lover.
Det skal være en ære at lave arrangementer der giver overskud. Arrangører kan godt deltage
gratis.
Formanden tilkendegav, at landsstyrelsen ikke er utilfreds med, at man tjener penge på
arrangementer, tværtimod. Han gjorde i relation til emnet opmærksom på, at den i efteråret
2013 gennemførte brugerundersøgelse viste, at medlemmerne mente, at der gerne måtte
være differentiering i såvel pris som indhold i de forskellige arrangementer. Landsformanden
henledte i øvrigt forsamlingens opmærksomhed på, at der er mulighed for at få dækket op til
kr. 3500,00 som research tilskud ved arrangementer i udlandet. Et eventuelt modtaget tilskud
skal indregnes i stævnets budget.
DCK nr. 1168 Børge Jensen tilkendegav, at han i september måned var blevet kontaktet af
landsformanden med en forespørgsel om, hvorvidt Børge Jensen ville påtage sig at arrangere
høsttræf fremadrettet. Børge Jensen havde ved den henvendelse tilkendegivet, at han ikke
umiddelbart kunne tage stilling til sagen, som han ville overveje. Børge Jensen var skuffet
over, at landsformanden ikke igen havde rettet henvendelse om emnet.
Landsformanden svarede, at han havde ventet på Børge Jensens udspil, der aldrig kom.
DCK 699 Tonny Hansen tilkendegav i relation til det i beretningen omtalte underskud på
udgivelse af klubbladet Appen‐dix, ca. 85.000 kr. / år, at klubben tidligere har oplevet
lignende underskud. Tonny Hansen oplyste, at kun ca. 200 medlemmer bruger klubbens
hjemmeside og advarede på den baggrund mod lukning af bladudgivelsen. Tonny Hansen
mente at vide, at 63 % af medlemmerne vil forlade DCK hvis bladet lukkes.
DCK 723 Finn Christensen tilkendegav blandt andre emner, at han var utilfreds med, at DCK i
efteråret 2013 inviterede DCU til fornyet samarbejde.
Finn Christensen var samtidig af den opfattelse, at campingpladsen i Skamstrup burde sælges.
DCK 2715 Hans Christian erklærede, at han er ked af, at DCK ikke længere kan sælge CCI –
kort og efterlyste årsagen hertil. Det er ret besværligt at tilmelde sig via udenlandske klubber.
DCK 1168 Børge Jensen oplyste, at han ikke bryder sig om, at DCK nu er forlovet med DCU.
Børge Jensen mente i øvrigt, at det er fornuftigt af DCK nu melder sig ud af FICC og
friluftsrådet.
DCK 699 Tonny Hansen oplyste, at NCR’s vedtægters § 13 stk. 14 bestemmer, at deltagere i
NCT skal være medlemmer i en af de i samarbejdet tilsluttede nordiske klubber.
Landsformanden oplyste i relation til de stillede spørgsmål, at medlemsorganisationerne i
campingrådet – uden om DCK – har bestemt, at medlemsorganisationerne ikke længere
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sælger CCI kort. Alene det fælles europæiske kort CKE – kortet, som udgives af campingrådet
må sælges. Fra det finske FICC – sekretariat er det i øvrigt oplyst, at DCK medlemmer, der
ønsker at deltage, kan tilmelde sig rallyet ved ankomst til pladsen.
I forhold til samarbejdet med DCU tilkendegav landsformanden, at han er vidende om
tidligere tiders uoverensstemmelse mellem DCK og DCU. Landsformanden er ikke i tvivl om,
at samarbejde mellem de forskellige interessenter på campingmarkedet – herunder DCU – er
at foretrække frem for ”fjendskab”.
Carsten Appelt 2635 erklærede sig enig i, at DCK bør melde sig ud af FICC, når man ikke
længere kan sælge CCI – kortene. Carsten Appelt mente i øvrigt i relation til det nordiske
samarbejde, at DCK er meget lille i den sammenhæng. Vedrørende det økonomiske aspekt i
forhold til medlemskabet tilkendegav Carsten Appelt, at han mente, at DCK fremover alene
skulle sende en delegeret til møderne i NCR. Vi skal fortsat være medlem af NCR men på
vågeblus, sluttede han sit indlæg.
DCK 2735 Hans Christian. Hvornår har den finske caravanklub meddelt at man kan komme til
SF uden CCI kort?
Formanden oplyste, at han havde fået besked ca. 8 dage før landsgeneralforsamligen.
Beretning godkendt.
3. Årsregnskab

Landskassereren fremlagde klubbens årsregnskab, der er vedlagt som bilagt til dette referat.
2560 Anni Tornbo oplyste, at hun havde bemærket, at Dansk Tysk udvalgs kassebeholdning
og bankindestående ikke fremgik af det fremlagte regnskab.
1645 Henning Hansen oplyste som svar på det stillede spørgsmål, at Dansk Tysk udvalgs
regnskab fremgår af kreds Jyllands regnskab.
Anni Tornbo ønskede ligeledes oplyst, hvorfor gasprisen på campingpladsen i Skamstrup er
steget.
DCK 2130 Alex Andreasen oplyste, at årsagen til den øgede gaspris skulle ses i sammenhæng
med, at pladsen har flere brugere, ligesom gasprisen i det forløbne år er steget.
Regnskabet er godkendt med noter.
Landsgeneralforsamlingen meddelte landsstyrelsen decharge.

4. Budget 2014

Landskassereren gennemgik budget for klubåret 2014. Budgettet, der er vedlagt som bilag til
dette referat, blev godkendt.

5. Indkomne
forslag

I forhold til det af Tonny Hansen stillede forslag vedrørende materiale, som skal være til stede
ved kommende landsgeneralforsamlinger, havde landsstyrelsen udformet et ændringsforslag
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med følgende ordlyd:
Ændrings forslag til det fremlagte forslag: § 4 stk. 1 nummer 4: Årsregnskab med noter,
budget, budgetrevision samt indsendte forslag, der skal behandles på
landsgeneralforsamlingen, fremlægges via hjemmesidens lukkede del, senest 14. dage før
landsgeneralforsamlingens afholdelse.
På baggrund af det stillede ændringsforslag trak Tonny Hansen det af ham stillede forslag.
LS ændringsforslag blev herefter vedtaget.
Landsstyrelsen har modtaget en henvendelse fra Børge Jensen og Jørgen Friis omhandlende
æresmedlemskab til Tonni Hansen. Forslaget blev afvist, idet landsformanden henviste til
vedtægtens bestemmelse om proceduren ved udnævnelse af æresmedlemmer, hvoraf det
fremgår, at æresmedlemmer udnævnes af landsstyrelsen, der på den førstkommende
landsgeneralforsamling meddeler og begrunder udnævnelsen.
Landsformanden gav udtryk for landsstyrelsens anerkendelse af Tonni Hansens store indsats
for DCK gennem flere år, men mente uanset dette ikke, at der skal udløses æresmedlemskab.
Herefter gik landsgeneralforsamlingen over til behandling af de af landsstyrelsen fremlagte
ændringsforslag til vedtægten.
2635 Carsten Appelt kan ikke anbefale en godkendelse af LS forslag om at gøre
kredsformændene som obligatoriske medlemmer i landsstyrelsen, ligesom han mente, at det
ville skabe problemer, hvis en kredsforman ”gik i utide”.
1213 Kristine Hansson: Man kan skrive det er den siddende formand der skal være medlem af
LS.
2597 Ellen Hansen: Jeg synes ikke om den ændring der er til § 4 stk.8.
Landsformanden gav udtryk for, at begrebet kredsformænd kunne suppleres med ”eller
dennes substitut” er med i LS.
Efter en længere debat trak landsstyrelsen dette forslag.
DCK 699 Tonni Hansen var utryg ved optagelse af nye medlemmer, der ikke skulle betale
kontingent i indmeldelsesåret. Tonni Hansen mente, at der var en vis risiko for, at
fremgangsmåden ville give lettere adgang til at lave kup.
Landsformanden afviste, at en sådan risiko var øget pga. gratis indmeldelse.
2635 Carsten Appelt. § 4,stk. 14: Ordet logistiske skal ændres til noget dansk.
Ordet fjernes.
§ 6, stk. 13 rette stavefejl. Der er peget på en mindre stavefejl.
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Ordet vedtæft rettes til vedtægt.
2635 Carsten Appelt ønskede gammel § 6, stk. 11 indsat i den nye bestemmelse.
2635: § 9 stk. 3 gammel formulering skal overføres til den nye.
2635: § 15 Mener ikke at man skal bruge ordet projekt, men landsudvalg.
2635: § 20 Mener man skal have mulighed for at melde børn fra 19 år ind som
ungdomsmedlemmer.
Kan kun bruges hvis medlemmet ikke selv har egen vogn camper m.m.
2302 Lone Westergren. Er det kun egne børn?
Landsgeneralforsamlingen ønskede tilføjet begrebet ”ungdomsmedlemskab”.
Landsformanden foreslog, at et ungdomsmedlemskab går fra det fyldte 19 år og udløber, når
ungdomsmedlemmet fylder 25 år.
Herefter blev det fremlagte vedtægtsforslag godkendt.
6. Valg af
landsform

Kaj Rasmussen genopstiller

6.a

Kun i ulige år.

Valgt uden modkandidat.

Valg af
landskasserer
7.

DCK 2130 Alex Andreasen genopstiller.

Valg af
landsstyrelsesm
edlemmer

DCK 2457 Pia Brammann genopstiller.

8.

Mogens Hansen genopstiller

Valg af 1. og 2.
suppleant til
landsstyrelsen

Birgitte Wænnerstrøm ønsker ikke at genopstille.

Valgt uden modkandidater.

Mogens Hansen blev genvalgt.
DCK 4100 Benny Petersen, kreds Sjælland, foreslået.
Benny Petersen blev valgt.
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9.

Bodil Brohus og Carsten Christiansen blev foreslået, og valgt

Valg af 2
Ulla Christoffersen blev valgt som suppleant.
revisorer og 1
revisorsuppleant
10. Eventuelt
25 års jubilæum: 1254 Inger og Jørgens Friis
30 års jubilæum: 1121 Hans & Heide Larsen
35 års jubilæum: 362 Keld & Gurli Eriksen, 618 Gunnar & Solveig Rasmussen, 234 Thorkild og
Bente Baltzer
40 års jubilæum: 242 Paul Erik & Lena Hansen.
DCK 699 Tonni Hansen: Appendix har tidligere haft samme underskud, men er kommet op
igen.
Hvornår skal der tjenes penge på klubcampingpladserne?
Mangler en tilkendegivelse af medlemstallet.
NCT hvor er annoncer i vort blad for Sälen.
Hvor er markedsføringen for NCT 2015.
DCK 2130 Alex Andreasen: Der er annonceret for NCT 2014 i såvel Appendix, som på
hjemmesiden, ligesom markedsføringsmaterialet vedrørende NCT 2015 er under forberedelse
til præsentation på NCT 2014 i Sälen.
Lone Westergren tilkendegav ligeledes, at der har været indlæg om NCT 2014 i Appendix.
DCK 1168 Børge Jensen: Kan vi ikke arbejde sammen med Sverige om markedsføring af NCT
2015.
DCK 2130 Alex Andreasen: Det er under forberedelse.
DCK 1168 Børge Jensen: Svenskerne laver nu deres eget Høsttræf.
Anni Tornbo: Takkede landsformanden for en god beretning og tilkendegav, at
landsformanden til fulde levede op til hendes forventninger. Anni var ligeledes glad for, at Kaj
havde genindført begrebet ”tak”.
Anni mente, at DCK skyldte Tonni Hansen og Janne en tak for deres mangeårige indsats for
klubben. Hun foreslog, at forsamlingen råbte et leve for parret. Forsamlingen var enig heri.
Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var flere indlæg, hvorefter landsformanden
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afsluttede landsgeneralforsamlingen med at takke dirigenten for vel udført arbejde.

Referent: Alex Andreasen
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