NYHEDSBREV
Sommeren 2016.
Kære medlemmer af ”Dansk Cabby Club”.
Så skete det, som alle Cabby ejere havde frygtet, nemlig at Cabby fabrikken i februar måned blev erklæret
konkurs. Dette skete efter at fabrikken havde kæmpet med ”ryggen mod muren”, hvor de det meste af året 2015
havde været erklæret i ”betalings standsning”.
Årsagen til konkursen er nok bestående af flere forhold, men de væsentlige forhold er sandsynligvis at gammel
gæld skulle indfries, samt nogle fejl investereringer de senere år.
Trods det at mange har vist interesse for køb eller delkøb af virksomheden, lykkedes det ikke at rekonstruere
virksomheden for derved at kunne køre ”Cabby” videre.
Når alt kommer til alt, er det godt for os ”Cabby ejere” at der indgået aftale med Campingvogns producenten
”Polar”, om at de har overtaget reservedele leveringen, til vores Cabby vogne.
Dags dato er der kun en forhandler af Polar i Danmark, nemlig Campingparken i Herning. Det forlyder at de
tidligere forhandlere af Cabby, stadig kan skaffe reservedele til vores Cabby vogne. Det betyder forsat at vi Cabby
ejere kan køre trygt rundt med vores vogne uden at skulle tænke på konsekvenserne af et uheld med vognen.
Det bliver spændende i tiden fremover at følge udviklingen af værdien for vores Cabby vogne – vil værdien stige
p.g.a. det er en ”Unik vogn”, eller vil den falde p.g.a. produktionen er stoppet (er ølkruset halvt fyldt, eller er det
halvt tomt).
Dansk Cabby Club`s medlemmer skal på et tidspunkt vurdere om hvordan det fremtidigede medlemsskab af
Clubben kan / skal være, idet hvis et af de nuværende medlemmer mister Cabby vognen, af den ene eller anden
årsag – Hvad så !!!
Forhandlerne sælger stadig Cabby vogne, nye som gamle, hvilket resulterer i at der heldigvis stadig kommer nye
medlemmer til Dansk Cabby Club – En ”hjertelig og varm” velkomst til alle nye medlemmer i Klubben.
Aktiviteterne eller afvikling af arrangementer her i foråret har ikke været påvirket af ovenstående hændelser,
hvilket kan ses på det antal medlemmer og nye medlemmer, der har været tilmeldt til de enkelte ture.
Med det i erindring kan man ikke andet end at blive i godt humør.
Der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak til medlemmerne der står for at arrangere de mange ture, i både indland
og udland. Foråret 2016 har budt på mange forskelligartede ”ture”, som har givet medlemmerne masser af
muligheder for at komme rundt på landets mange campingpladser.
På de enkelte ”ture” har der været arrangeret udflugter med forskelligt indhold, som har kunnet udfordre
medlemmernes nysgerrighed m.m.
Ligeledes skal der lyde en stor tak til de medlemmer som har indsendt beretning om ferie oplevelser eller andet.
Det er altid rart og lærerigt at høre om andres oplevelser og erfaringer.
Igen - igen skal der lyde en opfodring til medlemmerne om at indsende ferieoplevelser, billeder og sjove
hændelser fra det virkelige ”Campingliv” til ”Webmasteren” Knud H. Odgaard, så alle derved kan få del i
oplevelserne.
Foreningens vigtigste informationskilde er vores hjemmeside, hvorfor medlemmerne opfordres til at følge med
på hjemmesiden ”danskcabby.dk” om de forskellige aktiviteter.
Af hensyn til planlægning af de enkelte ”ture” er det vigtig at medlemmerne giver en tilkendegivelse hurtigst
muligt om deltagelse, til den arrangementsansvarlige eller til ”Arrangements koordinator Lars Iversen”.
Fra bestyrelsen skal der lyde et stort ønske til alle medlemmer om at nyde sommeren, med blå himmel og en
frisk brise i håret samt diverse ”ture” med Cabby`en!!!
Med de bedste CABBY hilsner
Flemming Strange
Formand.

- SE DET ER CABBY CAMPING! -

