Gentofte d. 07-01-2009

Dansk teltimport har valgt i første omgang at sende dette brev, så alle der kunne interesse i
denne sag kan se at dette berør os dybt og vi føler med alle der har eller skal have et såkaldt
"fritstående " telt.
Som du kan læs her, mener vi at CampingRådet har af en eller anden grund hastet en
ulovlig beslutning igennem uden nærmere begrundelse.

Åbent brev til CampingRådets medlemmer.
Beslutningen på CampingRådets møde d.27-11- 2008 om at forbyde opstilling af fritstående
fortelt som StandBy fra Svenske telt ved Dansk teltimport og Villa fra Isabella A/S, finder vi
ikke i overensstemmelse med gældende regler.
Dansk teltimport forstår godt Rådets modstand mod at fastliggerpladserne /sæsonpladserne ikke
må udvikle sig til ligne Tyske campingpladser med havenisser, flag, storke, faste sider og tag.
Det er vores opfattelse at langt de fleste af de mellem 3 til 400 kunder der har købt et StandBy
telt ikke har andet end en campingvogn, et fortelt, et redskabstelt og en græsplæne og de regler
burde lejercheferne på landets campingpladser sørge for blev overholdt.
Denne udvikling som CampingRådets beslutning sender et signal om er efter vores mening absolut ikke i campisternes og lejrchefernes interesse, det kan opfattes som smagsdommerri og er
også med til at stoppe udviklingen i det Danske campingliv.
Efter vores mening kan CampingRådet ikke efter at der ni år, og uden på noget tidspunkt officielt anfægtet eller påtalt opstillingen af 300 og 400 hundrede StandBy telte.
På mange campingpladser i Nordsjælland bla. På Skibstrup Camping, hvor vi selv holder til,
står der i dag står 44 StandBytelte, har Skov og naturstyrelsen været på inspektion flere gange
sammen med lejerchefen, uden på noget tidspunkt at have gjort gældende at der stod ulovlige
fortelte på campingpladserne.
Er Campingrådets medlemmer bekendt med omfanget af StandBy teltenes antal, og at der på
mellem 40 og 50 pladser står StandBytelte, f.eks. står der på Skibstrup Camping ca. 44 stk., på
Feddet camping ca. 35 stk., på Byaasgaard camping ca.17 stk., på Rosenholm Camping ca.16
stk., på Langå Camping ca. 10 stk. i alt står der for mellem 10 og 12 millioner kroner StandBy
telte i Danmark, hvad skal de stakkels mennesker stille op nu?
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Det er vores opfattelse må Isabella A/S være af samme opfattelse, ellers ville de næppe have
investeret millioner af kroner i udviklingen af deres standtelt, Villa, det er derfor vores påstand at CampingRådet har truffet en forkert beslutning som de ikke har mandat til.
I vedtægterne står, Indkaldelse sker med mindst 4 ugers varsel ved brev til medlemmerne.
Forslag fra medlemmerne til behandling på mødet, skal være CampingRådets sekretariat i
hænde senest 3 uger før mødets afholdelse.
Dagsorden for mødet tilsendes medlemmerne med bilag og rettidigt fremkomne forslag
senest 8 dage før mødets afholdelse.
Det virker besynderligt at man presser en beslutning igennem som man slet ikke har mandat
til, på et møde hvor et medlem fra DCU ikke var til stede, hvis det have stået i dagsordnen
havde de jo haft mulighed for at gøre indsigelse med det samme.
Formanden for CampingRådet Poul Fejer Christiansen har udtalt følgende i et svar til en
campist, og vi citere ( CampingRådets konsulenter har ganske rigtigt ikke påpeget, at
StandBy telte ikke var "sædvanlige fortelte". Men det kommer sig af, at antallet var ganske
lille. Men i det seneste års tid er omfanget steget betragteligt. Ligeledes har Isabella udviklet det såkaldte " Villa". Og med Isabella på banen med et StandBy telt ville omfanget med
sikkerhed stige ganske voldsomt. Det er baggrunden for, at Campingrådets bestyrelse traf
beslutningen om stop for StandBy telte) citat slut.
Denne argumentation mener vi er så forkert at vi gennem Svenske telt har lagt sag an
imod CampingRådet.
Det skal også nævnes af flere campister allerede har købt og betalt deres StandBytelt til levering i foråret 2009 og Dansk teltimport forbeholder sig ret til at holde Rådets medlemmer økonomisk ansvarlig for det tab denne sag har medført for Dansk teltimport og Svenske telt.
Dansk teltimport Dir.
John Damgaard
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