DANSK CABBY CLUB
Nyhedsbrev nr. 2. 2021.
2021 er løbet ud, så der er tid for nyhedsbrev nr. 2 -2021.
Som sædvanlig er der ikke så mange Club aktiviteter i 2. halvår, måske fordi juli og august er feriemåneder.
Der har været afholdt træf på DCU-Odense med tur til Egeskov. Der var 8 tilmeldte vogne.
Samt juletur til Kruså Camping med besøg til Flensborg Julemarked og julefrokost i opholdsstuen lørdag
aften, hvor der blev hygget, snakket og grinet.
Mortensaftentræffet i Give og nytårsaften blev ikke gennemført på grund af manglende tilmeldinger.
Igen tror jeg at Corona har påvirket tilmeldinger til arrangementerne.
I første halvår 2022 er der allerede træf og ture planlagt eller under planlægning.
•
•
•
•

25. – 27. februar er der Ferie for Alle.
4. -6. marts Generalforsamlingstræf på Krakær Camping med Generalforsamling om lørdagen, hvor
der bl.a. skal vælges ny formand. Se mere på hjemmesiden samt indkaldelsen når den kommer pr.
mail.
15. – 29. april er der tur til Gardasøen. Det bliver igen tæt på Lazise - Camping Spiaggia D’oro.
12. – 15. maj Bededagstræf på DCU-Camping Rågeleje. Den er ikke færdigplanlagt, men der
kommer opdatering på hjemmesiden.

Og så lige nogle gentagelser:
I må stadig meget gerne lave et træf eller komme med forslag til et træf, så vi får noget mere i kalenderen.
Har I brug for lidt hjælp, så kontakt en fra bestyrelsen.
Husk at se på hjemmesiden, http://www.danskcabby.dk/index.htm. Der kommer jævnlig nyt.
Der handles stadig med brugte Cabby vogne og det giver også nye medlemmer til Dansk Cabby Club.
Velkommen til dem.
Vigtigt:
Vedrørende vores hjemmeside: På generalforsamlingen oplyste Knud Odgaard at det er et gammelt system
som den kører på. Han ville gerne hvis der er nogen blandt medlemmerne der kan & vil hjælpe med noget
nyt og eventuel overtage arbejdet på et tidspunkt. Kontakt mig eller Knud Odgaard
God camping sæson
Med venlig hilsen
Dansk Cabby Club
Leif Rasmussen

