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JUNI 2011.
Kære medlem af Dansk Cabby Club.
Første halvår af 2011 er nu ved at være gået, med mange Cabby campingaktiviteter.
Hvilket bedst læses i Aktivitetskalenderen og turoversigten, samt efterfølgende Billeder fra arrangementerne.
Vi havde Generalforsamling lørdag den 26. marts på Elite Camp Vestbirk.
Der var stor deltagelse og god debat. Referatet er sendt ud til alle medlemmer.
Der skete udskiftning i bestyrelsen:
Ny kasserer: Hanna Jakobsen.
Ny arrangements koordinator: Lars Iversen.
Nyt bestyrelsesmedlem: Michael Mikkelsen.
Velkommen i bestyrelsen.
Samtidig skal der atter lyde en stor tak til afgående bestyrelsesmedlemmer:
Kasserer: Ole Enemark-Larsen.
Arrangements koordinator: Ole Kürstein.
Bestyrelsesmedlem: Inger Dühring.
På generalforsamlingen besluttedes det at ændre lidt på træf/tur strukturen, således bestyrelsen står for ét træf i
hvert kvartal foruden generalforsamlingstræffet.
Efterårstræffet er ikke helt fastlagt endnu.
Juletræffet bliver 25-26-27. november på Sjælland
Generalforsamlingstræf 2012 bliver 23-24-25. marts på Storebælt Camping & Feriecenter.
Øvrige ture står de menige medlemmer for.
Systemet er stadigt at man henvender sig til arrangements-koordinator, således arrangementerne koordineres med
kalenderen. Beskrivelse af arrangementet sendes derefter til webmaster Hanne Kürstein.
På hjemmesiden er det desuden muligt at meddele mere spontane weekend ture, som man kan deltage i.
Kontakt webmaster herom.
I skal ikke holde jer tilbage med gode turarrangementer, store som små - så vi kan få mange gode campingoplevelser
– som det hele jo handler sig om.
Webmaster arbejder konstant på at optimere hjemmesiden, og den bliver endnu bedre og levende hvis I
medlemmer kommer med indlæg/artikler/billeder fra jeres camping-aktiviteter samt gode råd og tips. Ikke kun
under ”Medlemmernes sider” men også materiale sendt direkte til webmaster. E-mail: webmaster@danskcabby.dk
Seneste nyt:
Jan Iversen har anmodet om at udtræde af bestyrelsen.
Jan erstattes af 1. suppleant Viktor Sørensen.
I ønskes alle en rigtig god Cabby sommer.
Med de bedste CABBY hilsner
Knud H. Odgaard
Formand.

- SE DET ER CABBY CAMPING! -

