NYHEDSBREV NR. 2
DECEMBER 2010.
Kære medlem af Dansk Cabby Club.
Du sidder nu med det første egentlige Nyhedsbrev i hånden/læser det på skærmen.
Bestyrelsen besluttede i foråret 2010 at ophøre med egentligt klubblad. Begrundet i at det
gennem en længere tid viste sig vanskeligt at få indlæg til bladet fra medlemmerne.
Vi har til gengæld styrket klubbens hjemmeside www.danskcabby.dk. En proces som slet ikke er
afsluttet.
Webmaster Hanne udøver et stort stykke arbejde hermed. Hun har i øjeblikket nogle tekniske
problemer, som vi forventer bliver løst i nærmeste fremtid.
Hjemmesiden er klubbens informative livsnerve – det er her klubbens aktiviteter meddeles og her
medlemmerne kommer til orde via Medlemmernes sider: Gæstebogen – Tips – Køb & Salg.
Men Hanne er på evig jagt efter nye aktiviteter som hjemmesiden kan beriges med.
Og her kommer alle I medlemmer ind i billedet: I opfordres til at sende historier,
campingoplevelser ( gode såvel som dårlige), tekniske finesser mv. i tekst og billeder, således
hjemmesiden kan blive endnu bedre.
Hjemmesidens Aktivitetskalender er livsnerven vedr. klubbens hovedaktivitet:
Camping træf og-ture.
Det er jo faktisk det, det hele drejer sig om – gode campingoplevelser med gode campingvenner.
Her beskrives kommende aktiviteter, med dato, tid, sted, program mv.
Det er arrangementets arrangør der har det fulde ansvar for arrangementets afvikling.
Bestyrelsen besluttede i foråret at ændre strukturen, således at klubben kun står for
Generalforsamlingstræffet i marts måned og Juletræffet den sidste week-end i november.
Geografisk fordelt således at generalforsamlingen foregår på Vestbirk Camping i ulige år og
Storebælt camping i lige år.
Juletræffet vil være Øst for Storebælt i ulige år og Vest for Storebælt i lige år.
Øvrige arrangementer -ture vil være på medlemmernes initiativer.
Altså, når du har en idé til en tur, meddeler du dette til arrangementskoordinator, som sørger for
at arrangementet kommer på Aktivitetskalenderen.
Desuden er det muligt at få webmaster til at skrive på hjemmesiden, at man en bestemt week-end
mv. er på en navngiven plads og gerne vil være sammen med campingvenner.
Sådanne meddelelser kan fås på hjemmesiden med kort varsel.
Det forløbne år har været præget af stor aktivitet – mange arrangementer med god deltagelse:
http://www.danskcabby.dk/Træfsider/2010%20træfsider/turinfo_2010.htm
Og når vi ser fremad på 2011 er der allerede mange spændende aktiviteter på kalenderen:
http://www.danskcabby.dk/Træfsider/2011%20træfsider/turinfo-2011.htm
Jeg vil atter opfordre jer til at sende tekst og billeder fra afholdte arrangementer til hjemmesiden.
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En gruppe medlemmer var i efterårsferien på en dejlig tur i Sverige, hvor de havde et interessant
besøg på Cabby fabrikken. Man fik bla. en god snak om totalvægten på Cabby Campingvognene.
Vi kan glæde os over at man nu har taget konsekvensen af at vi gennem lang tid har påpeget, at
totalvægten og dermed lasteevnen på nogle vogne er ret begrænset, således at alle enkeltakslede
vogne fra årgang 2011 har en totalvægt på 1.800 Kg. Og model 740 nu har fået ændret
konstruktionen så totalvægten er hævet til 2.400 Kg. Igen gældende fra årgang 2011.
Ved besøget på fabrikken debatterede man atter problematikken med evt. at kunne opgradere
eksisterende vogne til en højere totalvægt.
Cabby AB og Christian Jørgensen meddeler, at enkeltakslede vogne, der nu har en totalvægt på
1.700 Kg. kan opgraderes til 1.800 Kg.
Derimod kan model 740 IKKE opgraderes til en højere totalvægt.
Den årlige generalforsamling nærmer sig.
Afholdes lørdag den 26. marts 2011 på Vestbirk Camping.
Der vil blive udsendt officiel indkaldelse mindst 3 uger før (se vedtægterne)
http://www.danskcabby.dk/Klubben%20og%20bestyrelse/Vedtaegter.htm
Men jeg kan allerede nu meddele at vores dygtige kasserer Ole Enemark Larsen ikke ønsker at
fortsætte i jobbet.
Derfor bedes I komme med forslag til kassererkandidat – gerne så hurtig som muligt.
Inger Dühring og Ole Kürstein ønsker heller ikke at genopstille, hvorfor kandidater ligeledes
efterlyses.
Sluttelig har jeg en kæmpe bøn:
Hjemmesiden er som nævnt klubbens koordinations-livsnerve.
Meddelelser som dette Nyhedsbrev bliver sendt som e-mail.
Har du ikke en mail-adresse vil Nyhedsbrevet blive sendt med alm. Post – hvilket er både
forsinkende og meget fordyrende.
Det er derfor af største vigtighed at vi har din aktuelle mail-adresse.
Så hvis du ikke har modtaget Nyhedsbrevet på din ”hoved mail-adresse” eller har modtaget det
med alm. post. bedes du venligst men bestemt sende kassereren(kasserer@danskcabby.dk) din
mail-adresse.

Bestyrelse og jeg vil sige tak for et virkeligt godt CABBY CAMPING ÅR 2010.
Med de bedste CABBY hilsner
Knud H. Odgaard
Formand.
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