
Bestyrelsesmøde Dansk Dethleffs Club D.11/1 2022 

Alle i bestyrelsen deltog på tlf. møde. 

Vi har måttet rykke lidt rundt i bestyrelsen da Geert (kasser) og Gitte har 

valgt at melde sig ud af klubben fra d. 31/12 2021, så Bent Kaas er nu 

næstformand samt kasser indtil næste generalforsamling, og Tina 

Christensen er trådt ind i bestyrelsen fra d.1/1 2022.  

Vedr. betaling af kontingent er det gået godt i år, der er 16 der har betalt 

og der mangler kun 4 stk. (der er sendt en påmindelse ud) men alt i alt er 

det bedre end sidste år. Der bliver snart sendt nyt medlemskort ud. 

Vedr. ferie for alle i Herning i år, der er vi ind til videre 3 vogne der kan 

komme med, det er jo i år forhandlerne der står for Dethleffs så det bliver 

spændende at se hvordan det bliver. 

Vi håber meget på at vi i år kan samles noget mere, så vi kan lave nogle 

gode træf/weekender, (hymer klubben har henvendt sig for at høre om vi 

er interesseret i evt. at lave et fælles træf på et tidspunkt, i deres klub har 

de indført en regel hvor man godt kan lave et fælles træf med andre 

klubber/vognmærker. 

Her et tænkt eksempel: 2 Dethleffs medlemmer er på weekend med 2 

vennepar med andet vognmærke. Så kan man sende oplysninger til 

formand som så sætter det på vores Facebook/hjemmeside så kan andre 

tilmelde sig dog skal betaling gå uden om klubben. Det kan jo være at vi 

kan lavet lidt mere liv i klubben (vi vil gerne have en tilbagemelding om 

dette kunne være interessant) 

Vedr. Alsace turen omkring påske er der ikke noget nyt endnu da 

campingplads ikke ved hvordan det ser ud ang. Corona, så det vender vi 

tilbage med når der er nyt. 

Med venlig hilsen bestyrelsen. 

 



 

 

 


