Danmarks Frie AutoCampere, DFAC
Foreningen for autocamperejere og brugere, der ønsker reel indflydelse og demokrati.
Kun godt ½ år efter stiftelsen d. 11. okt. 2015, blev vi Danmarks næststørste autocamperforening!

Vi er FRIE og Danmarks mest demokratiske autocamperforening, fordi vi afholder vores generalforsamling
via internettet, så du kan deltage, uanset hvor i verden du er..
Vi er FRIE, fordi vi har et levende foreningsforum, FritForum, hvor:





alle medlemmer altid har mulighed for indflydelse
vi har en livlig, sund og ærlig debat med respekt for hinanden
medlemmer giver hinanden gode ideer og tips
bestyrelsen debatterer hyppigt med og informerer medlemmerne – information sker også via mails.

Vi er FRIE, fordi vi ikke er underlagt andre foreninger, bundet af erhvervsinteresser eller partnere, men
debatterer på FritForum og tager stilling fra sag til sag.
Vi er FRIE, fordi vi arbejder for størst mulig frihed for, hvordan man – under hensyntagen til andre - kan
bruge sin autocamper i Danmark.

Hvad vil vi? Hvad gør vi?
Vi vil styrke fællesskabet om vores fælles hobby, autocamperen.
Det gør vi gennem et godt foreningsliv, hvor vi hjælper hinanden og deler erfaringer om camperen og
seneste nyt om f.eks. teknik, træf, lovgivning og fine pladser rundt om i verden. Vi gør det gennem et
levende demokrati og samarbejdet om at forbedre forholdene for brug af autocampere i Danmark.
Vi gør det ved at støtte medlemmerne i at holde træf. Vi samles ofte om et emne eller en oplevelse, mens vi
hygger os, lærer hinanden bedre at kende og deler vore erfaringer om at køre autocamper i Danmark og i
udlandet. Vore træf er ”non-profit træf”: Vi deles om udgifterne, intet andet. Regnskaberne ligger på
FritForum.
Vi vil drive foreningen så
økonomisk og ansvarligt som
muligt. Det gør vi ved at bruge
digitale muligheder, hvor vi
kan. Derfor bruger vi meget få
penge på administration, og
medlemmerne får mest mulig
gavn af kontingentet på p.t.
100 kr./år.

Hvad kan vi?
Vi kan faktisk meget!
Via Folketingets Ombudsmand fik vi i 2015 fastslået, at kommunerne ikke kan bekendtgøre lokale Prestriktioner for autocampere eller forbud mod overnatning. Vi er aktive i processen om lovenes
tilblivelse, har haft indflydelse på reduktionen af AC-registreringsafgiften, krav om færre sovepladser
for nye og ”gamle” autocampere, har undgået en 4-dobbelt P-afgift for tunge autocampere og fået indført
P-pladser str. XXL i Vejreglerne. Alle steder arbejder vi med beslutningstagerne for gode forhold for
autocampere.
DFAC er afhængig af en fælles indsats, og derfor opfordrer vi til, at alle medlemmer udtrykker deres mening
i FritForum og giver en hånd, hvor de kan. Vi har alle stærke sider, som vi kan bruge til at styrke
fællesskabet og gøre Danmark mere autocampervenligt. Det er der brug for!

Du har indflydelse gennem…….






den daglige debat i FritForum.
Forårsmødet, hvor vi i mindre grupper og samlet udveksler ideer og synspunkter om, hvordan
foreningen fungerer, og hvordan vi bedre kan opfylde medlemmernes ønsker. Emnerne bliver
samtidig lagt på FritForum, så de medlemmer, der er forhindrede i at komme, kan deltage i debatten
og blive hørt.
Forårsmødet er en del af Forårstræffet. Her hygger vi, lærer hinanden bedre at kende og snakker
om fremtiden for vores forening.
Generalforsamlingen, som vi afholder via internettet.

DFAC er en autocamperpolitisk forening. Vi søger indflydelse på alle niveauer og arbejder hårdt for at
forbedre autocamperbrugeres forhold i Danmark.
Vort arbejde gavner dansk turisme og vi arbejder sammen med kommuner, myndigheder og private om
parkeringspladser, autocamperpladser og faciliteter til autocampere til en realistisk pris.

DFAC kan blive din forening, hvor du er med til at bestemme. Kom og vær med!
Besøg vores hjemmeside eller gå direkte til vores indmeldelses formular.

Vi glæder os til at møde dig.

Bestyrelsen.

