
 

 

Nyhedsbrev december 2021. 

Kære Back to Nature medlemmer. 

I det forgangne år er det, trods pandemien, lykkedes at afholde flere BTN-træf: 

 Træf Vest på Attrup Camping 

 Træf Øst på Bildsø Camping 

 En bid af Nordjylland 2021 på Bygholm Camping. (Spontantræf) 

 Generalforsamling på Bisserup Camping 

 Juletræf Vest 2021 på Kristianshåb Camping. (Spontantræf) 

Desværre er COVID-19 smitten igen for opadgående og Folketinget indfører måske nye restriktioner, men 

vi håber at kunne gennemføre foreningens aktiviteter som planlagt i det nye år. 

Der er allerede lagt information ud på hjemmesiden om Forårstræf Vest, En bid af Nordjylland 2022 og 

Tjekkiet 2022.  

Jeg har endnu ikke besluttet hvor Forårstræf Øst skal afholdes, men med kun 9 samarbejdspladser på 

Sjælland er der ikke mange muligheder, men i det nye år vil stedet blive lagt på hjemmesiden.  

Derfor vil jeg opfordre medlemmerne på Sjælland og øerne til at kontakte nogle af deres lokale 

campingpladser om de skulle have interesse i et samarbejde med Back to Nature. Pladsen skal selvfølgeligt 

leve op til vore krav om natur m.m. Hvis I skaber kontakten så skal bestyrelsen nok ordne det fornødne. 

Jeg vil også opfordre jer alle til at anbefale Back to Nature og vores samarbejdspladser til familie og venner, 

så vi kan opretholde et vist medlemstal i foreningen. 

Igen i år vil vi opfordre jer til at forny og betale jeres kontingent i god tid så medlemskortet er jer i hænde 

før I skal bruge det. Det giver jo adgang til gode rabatter – både i DK, men også på flere pladser i udlandet. 

Fornyelse af medlemskab for 2022 koster stadig kun kr. 150.00 og beløbet skal indsættes på konto nr. 5396 

0000325088 med angivelse af navn og medlemsnummer. 

Til sidst vil vi ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. Pas på hinanden, så vi kan få stoppet den 

forfærdelige pandemi. 

 

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen 

Tommy Hansen 
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