DANSK CABBY CLUB
Nyhedsbrev nr. 1. 2019.
Første halvår i 2019 er gået og det er tid for året første nyhedsbrev.
Der er medlemmer af klubben som får nye vogne, og som naturligt ikke er en Cabby, og derfor bliver jeg
kontaktet om man kan fortsætte som medlem.
Og ja, det kan man. I klubbens vedtægter §3, afsnit 2 står der:
”Hvis et nuværende medlem skifter til andet vognmærke/-fabrikat, af den ene eller anden årsag, kan man
bibeholde medlemskab af Dansk Cabby Club.”
Som sædvanlig har der været en del aktiviteter:
Først og fremmest vores velbesøgte generalforsamling på DCU-Odense City Camp.
En generalforsamling hvor der som sædvanlig var en livlig debat om flere af emnerne.
Det vidner om mange af klubbens medlemmer er aktivt interesseret i klubben.
Der deltog 26 vogne til træffet og yderlig 3 vogne til GF.
Derudover har der været en del træf i halvåret:
 Vintertræf på Hobro Camping med besøg på Gasmuseet, hvor der var rundvisning af en meget
engageret guide. Der deltog i alt 8 vogne fra Dansk Cabby Club og Polar Klub West.
 Feriemesse i Herning med 11 deltagende vogne.
 Påsketur til Fur med 8 vogne og 1 telt.
 Påsketuren til Holland blev aflyst på grund af for få tilmeldinger.
 Bededagsferie tur til Hagen Strand Camping med 11 deltagende vogne.
 Pinsetræf på Kongsøre Camping, hvor der deltog 4 vogne, og desværre meget få fra området øst for
Storebælt.
 Sankt Hans tur til Rosenvold Strand Camping, hvor der deltog 6 vogne.
Når vi kommer efter sommerferieperioden, er der flere træf og ture:
 Det begynder med et dobbelttræf på Rømø d 30. aug. – 1. sept.
Til Rømø Motorfestival, og forsætter med Rømø Dragefestival d. 6. sept. -8.sept. Se hjemmesiden.
 Der er en efterårstur til Alsase i forbindelse med uge 40.
Se hjemmesiden.
 Juletræffet holdes på DCU´s-Copenhagen Camp ”Absalon” d. 22. – 24. november. Se hjemmesiden.
Der er stadig plads til nogle aktiviteter i efteråret, hvis der er nogen der sidder med en ide eller har lyst til at
lave et træf. Har I brug for lidt hjælp, så kontakt vores træfkoordinator, eller formanden.
Når I er på camping, og måske har lyst til selskab, så skriv på Facebook eller send en mail til webmaster
hvor I er. Så sætter han det på hjemmesiden.
Med sommerlig hilsen
Dansk Cabby Club
Leif Rasmussen.

Lev livet lidt friere

