Lidt oplysninger som er til eftertanke for alle:
C ampingrådets medlemmer omfatter 20 foreninger og organisationer samt tre
repræsentanter for campingpladserne.
--------------------------------------------C amping Branchen
C ampingklubben "Back to nature" - naturcamping
Dansk AutoC amper Forening
Dansk C amping Union
Dansk C aravan Klub
Dansk C yklist Forbund
Dansk Naturist Union
Dansk Vandrelaug
DK-C amp
DK C amping C lub
FDM
Foreningen af Danske Turistchefer
Friluftsrådet
Kommunernes Landsforening
Public C amp
Samvirkende danske Turistforeninger
Skildpadderne
By- og Landskabsstyrelsen
TopC amp
Visit Denmark
Repræsentanter for campingpladserne:
Preben C hristensen, formand for C ampingrådet, fra Odder Strand C amping
Michael Hansen fra Helsingør C amping ”Grønnehave”
Niels Gaj Nielsen fra Grønninghoved Strand C amping § 6.
--------------------------------------------C ampingrådets øverste myndighed er repræsentantskabet, som afholder ordinært
repræsentantskabsmøde hvert år inden udløbet af april måned.
I uddrag:
REPRÆSENTANTSKABSMEDLEMMERNE ER FØLGENDE:
Preben C hristensen (formand) Rep. for campingpladserne
Bjarne Jensen (næstformand) Dansk C amping Union
Jens C hr. Bendixen DK-C AMP
NoName Forenede Danske Motorejere
Ilse Trøst Hansen Samvirkende danske Turistforeninger
Benny Kjeldbjerg Foreningen af Danske Turistchefer
Bent Madsen Dansk C aravan Klub
Bjarne Nielsen Public C amp
Otto Thind C amping Branchen Trekroner Forsikring
Kurt Trynskov TopC amp
Jørgen Villadsen DK C amping C lub
Kirsten Weber Brandt Dansk Vandrelaug
Hans Duggen Back to Nature
C asper Dvinge Foreningen Skildpadderne
Jens Krøjer Hansen Dansk C yklist Forbund
Anker Madsen Friluftsrådet
Tony Møller Dansk Naturist Union
Niels Gaj Nielsen Repræsentant for campingpladserne
Flemming Sørensen Kommunernes Landsforening
Flemming Thornæs Skov- og Naturstyrelsen
Max Watson Dansk AutoC amper
Geier Aasgaard VisitDenmark

Følgende er valgt til C ampingrådets Bestyrelse:

6 repræsentanter fra for ejergruppen:
Preben C hristensen (formand) Rep. for campingpladserne
Bjarne Jensen (næstformand) Dansk C amping Union
Jens C hr. Bendixen DK-C AMP
NoName Forenede Danske Motorejere
Bjarne Nielsen Public C amp
Kurt Trynskov TopC amp
Jørgen Villadsen DK C amping C lub
5 repræsentanter fra brugergruppen:
Bent Madsen Dansk C aravan Klub
Jørgen Villadsen DK C amping C lub

NB. Nedenstående hører ikke hjemme i nogen af ovenstående grupper efter min
mening
Ilse Trøst Hansen Samvirkende danske Turistforeninger
Benny Kjeldbjerg Foreningen af Danske Turistchefer
Otto Thind C amping Branchen Trekroner Forsikring
--------------------------------------------Uddrag af vedtægter fra C ampingrådet:
§ 1. Navn og hjemsted C ampingrådet er en forening med hjemsted i København.
§ 2. Formål -at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet i
Danmark, -at samarbejde med myndigheder, organisationer, institutioner og
camping¬pladser m.fl. om alle relevante forhold af såvel driftsmæssig som lovmæssig
art, -at formidle samarbejde på bredest muligt grundlag medlemsorganisa¬tionerne
imellem i forbindelse med camping under skyldig hensyntagen til disses interesser og
egenart, -at virke rådgivende for myndigheder, organisationer og personer, der ønsker
at oprette eller drive campingpladser, -at samarbejde med internationale
campingorganisationer, bl.a. om ensartede regler og bestemmelser for camping, -at
virke for markedsføring af dansk camping i ind- og udland.
§ 3. Arbejdsområde -at godkende campingpladser i henhold til C ampingrådets til
enhver tid gældende krav,
-at udarbejde fortegnelse over godkendte campingpladser,-at virke som de godkendte
campingpladsers administrative organ, herunder også med hensyn til vejledning og
tilsyn, -gennem konsulentordningen rådgive og føre tilsyn med de godkendte
campingpladser i henhold til klassificeringsbestemmelserne, -at forestå
administrationen af C ampingrådets campingpasordning og sikre, at de af rådet
godkendte campingpladser iagttager ordningen, -at udvirke og fastholde et samarbejde
med danske organisationer, der udsteder internationale campingpas, således at disse
pas mod betaling af en afgift til C ampingrådet kan anvendes på de godkendte
campingpladser. -at afholde kurser for campingpladsernes ejere/forpagtere og
lejrchefer, -at medvirke aktivt ved udformning og afholdelse af kurser/uddannelse
inden for campingturisme, -at virke for ensartet skiltning og afmærkning af såvel
tilkørselsveje, som pladser og bygninger, samt -at deltage i internationale udstillinger
m.v.
§ 4. Medlemmer.
Aktuel medlemsliste forefindes altid i sekretariatet. Revideret medlemsliste udsendes
hvert år til medlemmerne sammen med indkaldelsen til det ordinære
repræsentantskabsmøde.
Nye medlemmer, som skal være landsdækkende organisationer/foreninger med
relation til eller særlig interesse for camping, kan efter ansøgning optages af
C ampingrådets repræsentantskab.
Til optagelse af nye medlemmer kræves mindst 2/3 majoritet af de tilstede¬værende
stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer.
Ansøgers gældende vedtægter skal være vedlagt ansøgningen.
I forbindelse med optagelse træffes beslutning om, hvorvidt medlemmet skal henføres
til gruppen af ejere/ejerrepræsentanter eller brugere/øvrige.
Hvert medlem udpeger en repræsentant til C ampingrådets repræsentantskab.

Hvert medlem udpeger en repræsentant til C ampingrådets repræsentantskab.
I ulige år vælges på C ampingrådets campingpladsmøde og -kursus (årsmødet) 3
personer til C ampingrådets repræsentantskab. Heraf kan max. 2 vælges fra samme
organisation/forening. Hver campingplads har en stemme, idet stemme¬retten kan
udøves af enten den i mødet tilmeldte og deltagende ejer, forpagter eller lejrchef.
Valgbare er samtlige ejere, forpagtere og lejrchefer, som er tilmeldt og deltager i
mødet. Deltagere, som i forvejen er udpeget til repræsentantskabet eller
§ 6. Bestyrelse C ampingrådets bestyrelse består af formanden og 10 øvrige
medlemmer, der alle vælges på repræsentantskabsmødet for 2 år ad gangen, Valgene
finder sted i valggrupper, således at den samlede bestyrelse består af 6
repræsentanter fra ejergruppen- og 5 repræsentanter fra brugergruppen
§ 7. Sekretariat og konsulenter
Bestyrelsen ansætter en direktør til at lede C ampingrådets sekretariats¬virksomhed.
Besvaret af: Ole H.

Oprettet: 12/01-2009 - 08:47

Til Sten Ebeløe, hund er ikke gratis på DC U plasser. Det merker i hvertfall vi som har 3
styk. Snakker da om oss "farende fanter" og ikke fastliggere.
At man betaler for hund er litt iriterende da det for det meste ikke finnes en eneste
fasilitet for hunder på DC U 's plasser. Og til slutt, hvorfor kan man ikke forenkle
reginingen, ville holde greit med vogn / campinbil + antall personer over 12 år eller ?
Slik det er i dag så virker det som om man forsøker å bortforklare en høy regning, ved
å putte inn miljø / plassavgift osv osv.
Besvaret af: Steen Æbeløe

Oprettet: 12/01-2009 - 16:10

Hej Ole
Dine børn er heller ikke gratis på DC U-pladser, da du nok ikke er medlem.
Men DC U-medlemmer betaler ikke for hund.
mvh
Steen

Bestyrelse
Medlemsnr.:

Email:

Ma il

Navn:

Ba ltzer Autoca m pe r

Hjemmeside:

Link til W ebsite

A tt:

John Ba ltze r

Telefon:

97426808

A dresse:

Galge m ose vej 36

Mobil:

Postnr.:

7500

Fax:

By:

Holste bro

Giro:

Medlemsnr.:

Email:

97426895

Ma il

Navn:

Interca m p A/S

Hjemmeside:

Link til W ebsite

A tt:

Telefon:

76840820

A dresse:

Ste e n R e inholdt
R asm usse n
Industrive j 11

Mobil:

Postnr.:

6640

Fax:

By:

Lundersk ov

Giro:

Email:

Ma il

ISABELLA

Hjemmeside:

Link til W ebsite

A tt:

Morte n T. Kje ldse n

Telefon:

75820755

A dresse:

Mobil:

Postnr.:

Isa be lla høj 3,
P.O . Box 587
7100

Fax:

By:

Ve jle

Giro:

Navn:

Nibe Ca ra va n Ce nte r

Hjemmeside:

Link til W ebsite

A tt:

Pe te r O utze n (Form a nd)

Telefon:

96716202

Medlemsnr.:
Navn:

Medlemsnr.:

Email:

A dresse:

Koldsm indeve j 3-5

Mobil:

Postnr.:

9240

Fax:

By:

Nibe

Giro:

Medlemsnr.:

Ma il

96716201

Ma il

Hjemmeside:

Link til W ebsite

Telefon:

55700020

A tt:
A dresse:

Korsdalsve j 134

Mobil:

Postnr.:

4200

Fax:

By:

Sla ge lse

Giro:

Medlemsnr.:

75820693

Email:
Sla ge lse Ca m ping & Fritid
ApS
Torbe n Ha nse n

Navn:

75586899

Email:

Ma il

Sve ndborg Ca m ping Ce nte r Hjemmeside:

Link til W ebsite

A tt:

Arno Kriste nsen

Telefon:

62217007

A dresse:

Porthusvænge t 3

Mobil:

Navn:

Postnr.:

5700

Fax:

By:

Sve ndborg

Giro:

Medlemsnr.:

Email:

62217078

Ma il

Navn:

Tre k rone r Forsik ring

Hjemmeside:

Link til W ebsite

A tt:

O tto Thind

Telefon:

33552250

A dresse:

Gam m e l Konge vej 60

Mobil:

Postnr.:

1790

Fax:

By:

Købe nha vn V

Giro:

70100388

