DANSK CABBY CLUB
Nyhedsbrev nr. 2. 2020
Så er det sidste halvår af 2020 (Corona året) næsten gået, og det er tid for et nyhedsbrev.
Og jeg lader lige en sætning fra sidste nyhedsbrev blive stående! Det er ikke blevet et halvår med
aktiviteter som forventet på grund af Corona.
Den har desværre også været gældende for 2, halvår 2020.
Det er lykkedes, at gennemføre 2 træf.: Hyggetræffet på Rømø med et lille deltagerantal, og
Grænselandstræffet på DCU Camping Kollund med en halv snes vogne. Vi besøgte museet i
Frøslevlejren, som var rigtig interessant. Det sociale foregik i friluft med aftenkaffe under et
halvtag fredag aften og fællesspisning lørdag aften under det samme halvtag.
Alle øvrige arrangementer blev Corona aflyst!
Husk et se på hjemmesiden, http://www.danskcabby.dk/index.htm Der kommer nyt når vi kan
planlægge noget igen.
Bestyrelsen holder bestyrelsesmøde d. 6. januar 2021 via Skype. Men det er sikkert for tidlig at
komme med en dato for generalforsamlingen, som plejer at være i marts måned.
Forsamlingsforbuddet skal være over 50 personer. Vi må se hvornår det kan blive med respekt for
varslingsfristen.
Bestyrelsen står også for juletræffet, og mon ikke det kan afvikles nogenlunde planmæssig.
De andre træf i clubben er medlems arrangeret, så kom frit frem med hvad i har når vi kan mødes
igen. Få evt. hjælp af Træfkoordinatoren eller et bestyrelsesmedlem.
Og lige en sætning mere der kan genbruges.: Der handles stadig med brugte Cabby vogne og det er
jo dejligt at nogle af de nye Cabby ejer melder sig ind i Dansk Cabby Club.
Vi har i år fået 12 nye medlemmer. Dejligt, de har valgt Dansk Cabby Club til.
Velkommen til dem.
Og lige en slutbemærkning.: Der er kommet forskellige udmeldinger til mig vedr. kontingent for
2021.
Dansk Cabby Clubs kontingent fastsættes på generalforsamlingen, derfor diskuterer jeg det ikke på
FB eller Messenger.
Godt Nytår, med håb om mere Club aktivitet campingsæson 2021.
Dansk Cabby Club
Leif Rasmussen

Lev livet lidt friere

