10 ÅRS JUBILÆUM
12. MARTS 2001 TIL 12. MARTS 2011
Det var vel egentlig en NATURLIG udvikling for mange af os campister, noget der måtte komme. Det vi ville
var at kunne campere så nær naturen som muligt, kunne være midt i naturen uden at skade den eller
misbruge den. Vi havde ikke brug for de store forkromede campingpladser med parceller og badeland. Hvis
vi ville have komfort, havde vi det jo i vores campingvogne.
Forhistorien:
Vi skal tilbage til slutningen af 1999, hvor de første sporadiske kommentarer dukker op i de dengang 2
eneste debatfora om camping på Internettet: DCU´s og Tommy Hansen´s Hotforum. I løbet af år 2000
kommer der en diskussion i gang på disse fora omkring billige, smukt beliggende campingpladser uden
stjerner. En enkelt tråd på DCU´s forum var på ca.160 indlæg, hvoraf langt de fleste var positive overfor
dannelsen af en interessegruppe indenfor DCU´s rammer, der skulle varetage og indføre begrebet
”Naturcamping” i Danmark. Altså camping på beskedne pladser, med nemmere adgang til naturen. Projektet
blev forelagt DCU af en interessegruppe, der på Internettet af offentligheden havde fået navnet ”Back To
Nature”-folkene eller – gruppen. Samtalen forløb ikke frugtbart og den blev ikke til noget.
Som en reaktion på dette opstod en mere eller mindre selvbestaltet gruppe, som bestod af Per Jespersen fra
Vallensbæk, Tom Noach fra Haslev, Tommy Hansen fra Dalmose(måtte efter de 2 første møder trække sig
pga arbejde) og Hans Duggen fra Nykøbing Falster. Disse folk mødtes så til nogle møder i løbet af vinteren
2000-2001.

Stiftende Generalforsamling 12. marts 2001.
Efter nogen betænkningstid blev det vedtaget, at indkalde til en stiftende generalforsamling. Denne fandt
sted den 12. marts 2001 i Peer Nesleins forretningslokaler og der var 16 par til stede ved dannelsen af
foreningen, som bibeholdt navnet ”Back To Nature”, med en støttetitel ”Naturcamping”.
Den første bestyrelse bestod af:
Per Jespersen som formand
Tom Noach som næstformand
Susan Dahl som kasserer
Hans Duggen som sekretær
Karl Jeremiassen som revisor.
Nicolai Jespersen var webmaster fra 12.marts 2001 til september 2003. Han har æren af det grundlæggende
udseende, som vores hjemmeside havde helt frem til 2010. Hjælpende hænder med hjemmesiden fik vi
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også fra Thomas Kragelund, udbyderen af webhotellet MCB. Han er også ansvarlig for BTN’s meget flotte
logo.
De første samarbejdspladser: Straks efter foreningens start kørte Per Jespersen, Nicolai Jespersen og Tom
Noach landet rundt og lavede aftaler med 11 samarbejdspladser, der var blevet nøje vurderet ud fra
foreningens formål om at der på og omkring pladsen skal være nogle dejlige naturområder hvor vi kan nyde
naturen sammen. De fleste af pladserne er stadig i 2011 i samarbejde med os: Albuen Strand Camping,
Corona Camping, Elverdams Camping, Byaasgaard Camping, Ulvshale Camping, Fåborg Camping,
Skamling Camping, Tolne Bakker Camping, Gyvelborg Bondegårdscamping.
Den 1. ordinære generalforsamling blev afholdt i efteråret 2001 på Billevænge Camping på Langeland. På
det tidspunkt er Hans Duggen udtrådt af bestyrelsen, da hans forretning krævede alle døgnets timer og Ellen
Møller trådte i stedet ind i bestyrelsen som sekretær.
I foråret 2002 blev der afholdt træf på Albuen Strand Camping på Lolland. Der var 14 familier med. Her
havde man besøg af en naturvejleder, som fortalte om Nakskov Fjords og Albuens tilblivelse og om alle de
forskellige sten man kunne finde på den lange strand.
Generalforsamlingen i 2002 blev afholdt den 26. oktober i forbindelse med et træf på Corona Camping ved
Borup på Sjælland. Der blev også tid til en travetur i den smukke natur sammen med en naturvejleder.
Marianne Køhn blev på denne generalforsamling valgt som ny kasserer, og det fik stor betydning for
foreningen, da Marianne gik til opgaven med megen energi og entusiasme, regnskaber og budgetter blev
endevendt og sat op på en ny og overskuelig måde. Foreningen havde på det tidspunkt 152 medlemmer, og
antal samarbejdspladser var kommet op på 13.
Efter generalforsamlingen i 2002 bestod bestyrelsen af:
Per Jespersen som formand
Tom Noach som næstformand
Marianne Køhn som kasserer
Ellen Møller som sekretær
I løbet af 2003 skete der det ulykkelige at formanden løb ind i private problemer, næstformanden var ikke
mere til rådighed og foreningen sygnede hen p.g.a. manglende aktiviteter. Hjemmesiden, som var oprettet
straks ved foreningens start, gik i stå og medlemsskaren svandt ind. Så det eneste træf der blev afholdt det
år var generalforsamlingen.
Generalforsamlingen i 2003 blev afholdt 6. september i forbindelse med et træf på den lille idylliske
Bandholm Camping på Lolland. Bandholm (er desværre ikke samarbejdsplads mere) vil altid stå i vores
erindring, som stedet, der blev vendepunktet for foreningens fortsatte eksistens. Utrolig nok mødtes, ud af
den tilbageblevne skare, 14 vogntræk til generalforsamling i Bandholm. Der var heldigvis jyder blandt disse,
hvilket ikke havde været tilfældet i udpræget grad før. Ved denne generalforsamling blev det vedtaget at
foreningen skulle have klistermærker med BTN logo til at sætte på medlemmernes campingvogne og vi
skulle have et træfflag med BTN logo.
Efter generalforsamlingen i 2003 bestod bestyrelsen af:
Per Jespersen som formand
Leo Henriksen som næstformand
Marianne Køhn Kampmann som kasserer
Jan Kampmand som sekretær
Hans Duggen som webmaster (ad hoc uden for bestyrelsen)
Da den nye bestyrelse var dannet, kom der skred i sagerne igen, anført af næstformanden Leo Henriksen.
Hans Duggen havde afhændet sin forretning og havde nu tid tilovers for foreningen og tilbød at påtage sig
arbejdet som webmaster. Det blev primært Marianne Kampmann med støtte af sin mand Jan
Kampmann,(sekretær), Leo Henriksen og Hans Duggen (som jo var udenfor bestyrelsen), der ”kørte løbet”.
Det var et frugtbart samarbejde, der også indebar gode kontakter til pressen.
I 2004 inviterede foreningen til forårstræf den 6. maj på Hjemstavnsgårdens Camping ved Glamsbjerg på det
idylliske sydvest Fyn.
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Generalforsamlingen i 2004 blev afholdt 18. september i forbindelse med et træf på Daler Camping ved
Tønder, og dette træf blev et tilløbsstykke! 29 vogne fra hele landet kom for at være med til
generalforsamling og ”sort sol”. Det drænede vistnok klubkassen ganske kraftigt, men det var et træf, ikke
mindst ved hjælp af en artikel om BTN og træffet i Jyllands-Posten, der fik ringene til at sprede sig. Kort efter
havde Politiken også fået nys om, at der var en græsrodsbevægelse indenfor camping, som nu var en
branche med stor medvind. Efter disse 2 avisartikler strømmede det ind med medlemmer. Allerede ved
juletid 2004 rundede vi 300 medlemmer. Vores første vognmærke udkom kort efter.
Efter generalforsamlingen 2004 havde vi en bestyrelse, der sådan ud:
Leo Henriksen, formand
Bent Lui Nielsen, næstformand
Marianne Køhn, kasserer
Hans Duggen, webmaster
Jan Kampmann, sekretær
Efter dette tidspunkt forøgedes aktiviteten stærkt. Der kom mange nye samarbejdspladser til og der var altid
nyt at hente på hjemmesiden, Leo Henriksen og Hans Duggen holdt i foråret 2005 et møde med
Campingrådet, hvilket førte til at vi kunne udstede campingpas via Thorsager Camping.
Back To Nature blev i maj 2005 optaget som fuldgyldigt medlem af campingrådet og kan fra 1. jan. 2006 selv
udstede campingpas.
På grund af det stærkt stigende medlemstal besluttede den nye bestyrelse at der i 2005 skulle afholdes 2
forårstræf, et vest for Storebælt og et øst for Storebælt.
Forårstræffet i vest 2005 blev afholdt på Thorager Camping som ligger i et dejligt naturområde ved Tim i
Vestjylland.
Forårstræf øst 2005 blev afholdt på Ulfshale Camping på Møn. Sammen med en naturvejleder var
deltagerne ude på en 3 timer lang vandring i Ulfshale Skov og Hede. Der blev også tid til en tur til den
idylliske lille by Nyord.
Sommerferien 2005 kunne indledes med 32 samarbejdspladser i Danmark, plus 2 i udlandet, og
medlemstallet var stadig jævnt stigende.
Generalforsamlingen i 2005 blev afholdt den 3. september i forbindelse med træf på Lystskov Camping ved
Korsør. Der var rekorddeltagelse med 42 vogne til træf og et festtelt, der var proppet til sidste plads. Ved den
anledning blev BTN’s eget flag taget i brug for første gang. Der var arrangeret en stor udflugt som gik til
Sprogø i lejet bus med guide fra Korsør Turistforening.
Der var mange aktiviteter, der trængte sig på og derfor blev det vedtaget af generalforsamlingen at BTN
herefter skulle have en bestyrelse på 7 medlemmer, som kom til at bestå af:
Leo Henriksen, formand
Hans Duggen, næstformand
Marianne Køhn Kampmann, kasserer
Steen Larsen,
Svend Poulsen
Bent Lui Nielsen
Hans-Jørgen Hvidberg
Men allerede kort tid efter generalforsamlingen var Leo nødt til at stoppe som formand og Bent måtte trække
sig fra bestyrelsesarbejdet. Det var igen en alvorlig situation midt i en ekspanderende periode, for
medlemstallet var ved at runde 400 på dette tidspunkt. Efter nogen rådslagning indvilligede Hans Duggen i
at overtage formandsposten, hvis det kunne laves således at bestyrelsen blev inddelt som sektioner med
selvstyrende funktioner, så ikke alt hang på de samme personer. Leo blev igen aktiv i bestyrelsen på en
mindre krævende post som sekretær, medens vi måtte indkalde 1.suppleanten Anne Marie Brader.
Den udvidede bestyrelse med inddeling i sektioner så nu således ud:
Hans Duggen, formand
Svend Poulsen, næstformand
Marianne Køhn Kampmann,

sektionsleder for PR/Marketing
sektionsleder for salg af reklamer
sektionsleder af økonomi og kasserer
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Anne-Marie Brader
Leo Henriksen
Steen Larsen
Hans-Jørgen Hvidberg

sektionsleder for udvikling og modtagelse af tilmeldinger til træf
sektionsleder for referater o.a. skriftligt
sektionsleder for medlemsservice, kontakt til samarbejdspladser
sektionsleder for kommunikation – hjemmeside m.v.

De nye udvalg skulle vise sig at være en god ide. Nu går udviklingen stærkt.
Til nytår 2006 var medlemstallet 533 og BTN deltog på messerne både i Bella Center og Herning og i åbent
hus arrangementer hos forhandlere i forsøg på at hverve endnu flere medlemmer. Vi fik synliggjort os og vist
vores meget flotte flag og fik uddelt en masse BTN brochurer. Hjemmesiden blev også udvidet og hele tiden
opdateret. BTN blev nu også taget seriøst af de andre campingforeninger, som flere gange omtalte os i
deres klubblade og kontaktede os for evt. samarbejde. Alt dette gav resultat og omkring 1. maj var
medlemstallet steget til over 700, samtidig blev antallet af samarbejdspladser med natur på eller ved pladsen
udvidet til 44. På grund af stadig større deltagerantal på vores træf blev der anskaffet 2 partytelte, så
træfdeltagerne kunne samles og sidde i tørvejr.
Forårstræf vest blev i 2006 afholdt på Daler Camping i Sønderjylland. Der var blandt andet arrangeret en
fantastisk spændende udflugt med naturvejleder til Mandø.
Forårstræf øst blev 2006 afholdt på Corona Camping, som er en af BTN’s første samarbejdspladser. Der var
jungle, nattergal, æbleskiver og gyngende grund. Området hvor campingpladsen ligger kaldes Dyndet.
I 2006 blev der også afholdt de såkaldte ”spontantræf”, det vil sige træf som medlemmerne selv arrangerer
og afholder med lidt hjælp fra BTN. I juni blev der afholdt et såkaldt ”Åletræf” på Onsevig Camping på
Lolland, i juli et ”Damptræf” på Vejle Fjord Camping med tur til Vejle Havn, og i september et ”Svampetræf”
på Gyvelborgs Bondegårds Camping.
Generalforsamlingen i 2006 blev afholdt den 2. september i forbindelse med træf på Camping Ulbjerg som
ligger lige op til et skønt naturområde ned til Limfjorden.
Hans Duggen læste sin formandsberetning op og han siger om BTN-året 2005-2006: ”Jeg vil ikke sige, at
det var et nemt år. De komplikationer, der har været, kan dog alle lægges på den hylde, der hedder
”vokseværk”. Vi skal huske på, at vi stadig er en ung forening, der har sit afsæt i en masse idealisme og
uden den store erfaring i at lede og drive en forening. Vi har vist at samarbejdet og sammenholdet
fungerede, selv på svære tidspunkter. Vi har vist den øvrige campingverden, at vi tager vore opgaver seriøst
og vores medlemstal vokser da også konstant.”
Bestyrelsen ser i efteråret 2006 sådan ud:
Hans Duggen, formand.
Steen Larsen, næstformand og medlemsservice.
Marianne Kampmann, kasserer.
Anna Marie Frydendall, sekretær.
Anne Marie Brader, Salg.
Preben Pedersen, pladskoordinator.
Hans-Jørgen Hvidberg, kommunikation.
BTN deltog også i vinteren 2007 på messer i Bella Center og i Herning. Sidst i februar var der 563 betalende
medlemmer. Foreningen er ved at være helt etableret, der er faste aktiviteter, bestyrelsesarbejdet fungerer
godt og BTN bliver regnet for noget blandt de andre organisationer på området. Bestyrelsen beslutter at
bestille 60 flag med BTN logo, så alle samarbejdspladser kan få et.
Forårstræf øst blev i 2007 afholdt på Byaasgaard Camping i Nordsjælland ud til Roskilde fjord. Denne gang
var der arrangeret guidet tur til Den Økologiske Landsby. Mange deltagere var selvfølgelig også ude at se
Knud Rasmussens hus.
Forårstræf vest blev i 2007 afholdt på Tårup Strand Camping som ligger på Fyn ud til Storebælt. Her blev
deltagerne inviteret ud på guidet tur i Holckenhavn skovene, og til ølsmagning på et nærliggende bryggeri.
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I 2007 blev der også stablet 4 spontantræf på benene, ålegildet på Albuen på Lolland, minigolftræf på
Møllegården Camping, svampetræf i Jylland, juletræf på Klüthsee Camping med tur til Lübeck.
Generalforsamlingen i 2007 blev afholdt den 8. september i forbindelse med træf på Reersø Camping på
Vestsjælland. Medlemstallet er nu steget til 821! Der deltog 50 vogne (familier) i træffet og campingpladsens
forsamlingslokale blev ved generalforsamlingen og den efterfølgende fest, fyldt til sidste plads. Marianne
Kampmann, som havde været kasserer siden 2002, ønskede ikke genvalg, så hun blev takket og hyldet for
sit store arbejde for foreningen.
Bestyrelsen ser i efteråret 2007 sådan ud:
Hans Duggen, formand.
Steen Larsen, medlemsservice + salg
Finn Munch Jørgensen, kasserer.
Kai Rud Svanberg, næstformand.
Anne Marie Brader, sekretær
Preben Pedersen, pladskoordinator.
Hans-Jørgen Hvidberg, kommunikation.
BTN arbejder hele tiden på at opfylde foreningens formål vedrørende campingreglementet, derfor bliver der
afsendt brev til miljøministeren med protest mod større og flere hytter på campingpladserne. Miljøministeren
har svaret at BTN`s argumenter skal medtages i overvejelserne i By- og Landskabsstyrelsen. Argumenterne
blev delvist fulgt, Campingrådet (Campingpladserne) kom ikke fuldt ud igennem med de ønsker, de havde.
Det er ved at være et must at deltage på ferie og campingmesser, så det gjorde BTN også i vinteren 2008.
Det gik rigtig godt, der var stor interesse, og der blev kapret en del nye medlemmer.
Forårstræf vest blev i 2008 afholdt fra den 18. til 20. april på Tolne Bakker Camping ved Sindal. Pladsen er
en naturperle i Danmarks nordligste bøgeskov, Tolne Skov. På sædvanlig BTN-manér var der hidkaldt en
naturvejleder til at føre træfdeltagerne ud på en lang vandretur i Tolne Bakkers særegne og skønne natur,
hvori også indgik et besøg i et egnsmuseum med en rigtig levende gammeldags bondegård.
Forårstræf øst blev i 2008 afholdt fra 1. til 3. maj på Kragenæs Camping på Lolland. Sammen med en
naturvejleder kom deltagerne ud på en lang cykel- og gåtur i Ravnsby Bakker til Ravnsby slotsruin og derfra
ind om Birket Kirke og videre forbi Birket Grusgrav. En anden cykeltur gik rundt om Fejø med besøg på
Skalø, æbleplantager og mosteri. Vejret var fantastisk, æbletræerne blomstrede, buskene var lysegrønne og
ruinen var oversået med gule kodrivere.
Spontantræf blev der i 2008 arrangeret adskillige af, både åletræf på Ulfshale Camping, fisketræf på
Enderupskov Camping, damptræf på Vejle Fjord Camping, minigolftræf på Møllegården Camping,
svampetræf på Skyttehusets Camping og juletræf på Kristianshåb Camping.
I juli 2008 blev der i BTN regi afholdt en 4 ugers campingtur til Balkan. Turen var planlagt og ledet af Addy
og Gert Romme i samarbejde med Hans Duggen og der deltog 17 vogne. Turen var en stor succes og en
fantastisk oplevelse for deltagerne.
Generalforsamlingen i 2008 blev afholdt den 6. september i forbindelse med træf på Fåborg Camping ved
Svanninge Bakker på Fyn. I løbet af året 2007-2008 er medlemstallet kommet op på ca. 1000 og BTN er nu
blevet en meget velfungerende og solid forening. I sin formandsberetning, som samtidig viste sig også at
være en afskedstale, sagde Hans Duggen: ”Jeg tror, at det forløbne år på mange måder har været det
roligste år i foreningens historie. Ikke således at forstå, at der ikke er sket noget i BTN. Tværtimod! Med ro
mener jeg det stædige og rolige arbejdstempo i bestyrelsen. BTN er en flot og velsmurt maskine, der bare
kører derudaf.”
Bestyrelsen for 2008-2009 så efter generalforsamlingen således ud:
Kai Rud Svanberg, formand
Steen Larsen, medlemsservice + salg
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Finn Munch Jørgensen, kasserer.
Anne Marie Brader, sekretær
Preben Pedersen, pladskoordinator og næstformand
Hans-Jørgen Hvidberg, kommunikation.
Erling Mikkelsen, Bannerreklamer
Messedeltagelsen var også i 2009 en stor succes, der var stor interesse og der blev delt mange foldere ud. I
forbindelse med Herningmessen var der mulighed for BTN medlemmerne at campere på Herninghallernes
egen campingplads. Men det er dyrt og meget tidkrævende at deltage i messer og det er blevet besluttet at
BTN fremover kun vil deltage i en messe årligt, skiftevis Herning og Bella.
Forårstræf øst blev i 2009 afholdt fra 7. til 10. maj på Elverdams Camping på Røsnæs ved Kalundborg. Den
ene af dagene var deltagerne på en underholdene og lærerig guidet tur i Kalundborgs smukke gamle bydel,
og den anden dag blev der vandret sammen med en naturvejleder i den skønne og særegne natur på
Røsnæs. Og så var der nogle af deltagerne der fangede 5 hornfisk, som kom til at mætte 40 sultne maver.
Forårstræf vest blev i 2009 afholdt fra 20. til 24. maj på Gyvelborg Bondegårdscamping ved Nørre Snede i
Jylland. Deltagerne blev vist rundt på den velholdte gård og fik lidt at vide om økologiske jerseykøer og
kalve. Også her blev der, sammen med en naturvejleder, vandret. Deltagerne fik en meget interessant,
lærerig, smuk og for nogle en lang tur ved Tinnet Krat og Rørbæk Sø. Specielt ved Rørbæk Sø var det op og
ned ad stejle skrænter.
Der blev i 2009 arrangeret 6 spontantræf, alle i Jylland og på Fyn: Fyns Hoved træf på Fyns Hoved
Camping, storketræf På Camping Erfde-Bargen, skinnecykeltræf på Skjern Å Camping, minigolftræf på
Helnæs Camping, svampetræf på Velling Koller Camping, og juletræf på Ostseecamping Feriepark Zierow.
I efteråret blev der arrangeret en uges campingtur til Småland i Sverige.
Generalforsamlingen i 2009 blev afholdt den 5. september i forbindelse med træf på Skarresø Camping i
Jyderup på Sjælland. Campingpladsen ligger smukt i skovkanten og lige ned til Skarresø, så der var rige
muligheder for vandreture i skoven og langs vandet. Generalforsamlingen blev som sædvanligt afholdt kl. 10
om formiddagen, og om aftenen var der, som altid, fest med helstegt pattegris med tilbehør.
2009 var igen et godt år for BTN, interessen var stor og foreningen havde på det tidspunkt ca. 1100
medlemmer, så der må jo være et behov for det BTN repræsenterer. Desværre går udviklingen i
campingbranchen imod BTN tanken, de små og enkle pladser må vige for badeland og ferieparker.
Hans Jørgen Hvidbjerg ønskede ikke genvalg, men ville heldigvis fortsætte som webmaster.
Bestyrelsen for 2009-2010 kom derefter til at se således ud:
Kai Rud Svanberg, formand
Steen Larsen, medlemsservice + salg
Finn Munch Jørgensen, kasserer.
Anne Marie Brader, sekretær + shop
Preben Pedersen, pladskoordinator og næstformand
Carsten Simonsen, messer.
Erling Mikkelsen, Bannerreklamer
I februar 2010 deltog BTN igen på Herning messen ”Ferie for alle”. Denne gang med egen flot stand. Der
var opstillet en TV monitor hvor der blev vist klip fra samarbejdspladser og træf. Interessen var stor og der
kom da også flere nye medlemmer til. I forbindelse med udstillingen var der arrangeret vintercamping for
BTN’s medlemmer ,”messetræf”, på den udmærkede campingplads der tilhører messehallerne.
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Forårstræf vest blev i 2010 afholdt den 28. april til 2. maj på Bramslev Bakker Camping, som ligger i et helt
unikt smukt naturområde på nord siden af Mariager Fjord. Træfdeltagerne kom selvfølgeligt på vandretur i
de fredede Bramslev Bakker sammen med en kyndig naturvejleder, som undervejs fortalte om området. En
meget smuk tur i det meget kuperede terræn.
Forårstræf øst blev i 2010 afholdt den 12. til 16. maj på Stubbekøbing Camping på Falster. Pladsen ligger i
et smukt, kuperet og parklignende terræn ud til Storstrømmen. Deltagerne blev inviteret ud på travetur med
naturvejleder til Fortidsskoven Halvskovvænge, hvor han med stor iver viste og fortalte om fortidsminder,
bronzealder høje og istidslandskaber.
Spontantræf blev der også i 2010 afholdt: et skinnecykeltræf på Hjemstavnsgården Camping og et
minigolftræf på Møllegården Camping, begge i vest.
I efteråret 2010 blev der af Addy og Geert Romme igen arrangeret en campingtur til Småland i Sverige.
Generalforsamlingen i 2010 blev afholdt den 4. september i forbindelse med træf på Ballum Camping ved
Vadehavet. Deltagerne blev denne gang lokket ud på en spændende og ikke helt uproblematisk tur i
Vadehavet for at plukke østers. Men der blev da høstet rigeligt med skaldyr til at alle kunne smage på
delikatesserne og drikke champagne til. I formandens beretning blev der fortalt at BTN i 2010 har fået ny og
mere tidssvarende hjemmeside, som Hans Jørgen Hvidbjerg står for. Kai Svanberg, Erling Mikkelsen og
Anne Marie Brader ønskede ikke genvalg, så efter generalforsamlingen så bestyrelsen således ud:
Preben Pedersen, formand
Steen Larsen, medlemsservice
Finn Munch Jørgensen, kasserer.
Dagrunn Meling Hansen, sekretær + næstformand
Ingvar Juhl Pedersen, pladskoordinator.
Carsten Simonsen, messer + Shop
John Nielsen, Bannerreklamer
Ved årsskifte 2010-2011 har BTN 74 danske samarbejdspladser og 15 udenlandske og et tæt samarbejde
med den svenske campingforening Caravan Club Sweden.
Som noget af det aller sidste inden BTN’s 10 års fødselsdag den 12. marts 2011 vil vi også i år deltage på
Herning messen ”Ferie for alle” med vores egen flotte stand. Her vil vi markere vores jubilæum med plakater
og billeder fra samarbejdspladser og træf igennem årene. I forbindelse med udstillingen bliver der også i år
arrangeret vintercamping for BTN’s medlemmer, ”messetræf”, på den udmærkede campingplads der tilhører
Herninghallerne.
Bestyrelsen ser lyst på de næste 10 år, da vi tror campisterne også i fremtiden har brug for fred og ro i pagt
med naturen. Sammen med medlemmerne vil vi arbejde på at vort formål og vore hensigter bliver opfyldt.
For det vi egentlig vil er jo at kunne campere så nær naturen som muligt, kunne være midt i naturen uden at
skade den eller misbruge den.
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