
Bestyrelsesmøde D. 14/12 2022 

Bestyrelsesmøde afholdt på tlf. D. 14/12 2022 

Der var ikke så meget at drøfte ved dette møde da der ikke er sket så meget 

den seneste tid i klubben siden generalforsamlingen blev afholdt. 

Vi er i kontakt med importør vedr. Ferie for alle som afholdes D. 24/2-26/2 

2023 i Herning, vi har informeret dem om at vi gerne vil deltage som vi gjorde i 

2022, og de vil vende tilbage når der er nyt vedrørende dette. 

Vi vil gerne høre fra jer medlemmer, hvem der kan/vil deltage så vi ved hvor 

mange vogne der kommer, vi arbejder på at vi kan bestille igennem importør 

så vi kan ligge på udstillerpladser hvor der er fast grund under vogn. 

Prisen er ca. 975 kr fra torsdag til søndag 

Så i må meget gerne lige skrive på tlf. 22173409(Peter) eller på Facebook hvis i 

ved om i vil deltage. 

Så er vi ved at se på at lave en tur til Alsace i ugen op til påske fra d. 2/4-9/4 

2023, vi tænker at det bliver noget med at mødes der nede og alt efter hvor 

mange der vil med, vil vi se om der skal laves nogle ture til vinslot eller andre 

spændende steder. 

Så også her må i meget gerne lige give besked hvis det er noget i mener kunne 

være noget i vil deltage i (det vil ikke være bindende at melde noget ud nu det 

er blot for at se om det har interesse at lave sådan en tur. 

Tlf 22173409 eller på Facebook  

Vi snakkede om at der næste år gerne skulle ske noget mere i klubben, så det 

arbejder vi på, og vi vil også gerne have andre input hvis der er nogen som har 

en god ide, til en weekend eller noget. 

Og så er snart den tid hvor der skal betales kontingent for 

2023. Indbetaling senest den 8/1 2023. 

250 kr på konto nr: 7040 1619336 husk navn og 

medlemsnummer på indbetaling. (vi modtager også meget 

gerne før d.8/1 2023) 

 



Og til sidst vil vi gerne på bestyrelsens vegne ønske jer alle 

sammen en glædelig jul og et godt nytår og håber at vi 

kommer til at se mere til hinanden i det nye år. 

MVH bestyrelsen  

Dansk Dethleffs Club 

 

 


