NYHEDSBREV
December 2015.
Jule- & Nytårshilsen til ”Dansk Cabby Club`s” medlemmer.
I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.
Bestyrelsen håber I får nogle gode dage sammen med dem I holder af og at I og jeres familie går et godt nytår i møde.
Dansk Cabby Club har haft et meget begivenhedsrigt år, med mange ture og gode oplevelser. Bestyrelsen vil gerne have
lov til at sige tak til jer alle, for at have været med til at gøre året så spændende.
(Oversigten af årets mange træf og ture kan ses på klubbens hjemmeside – www.danskcabby.dk)
Et af de kommende arrangementer vil være den ordinære generalforsamling lørdag d. 6. februar 2016 på Storebælt
Camping ved Korsør. Bestyrelsen håber på stort fremmøde fra medlemmerne.
Indkaldelse og dagsorden til medlemmerne udsendes separat til medlemmerne, samt lægges på hjemmesiden.
Året startede med uafklarede forhold vedr. Cabby fabrikkens forsatte eksistens, hvilket dog heldigvis endte med at
Cabby ruller videre efter en vellykket rekonstruktion.
Ved rekonstruktionen blev det besluttet hvem de fremtidige forhandlere i Danmark skulle være, hvilket endte med en
aftale med 5 Campingforhandlere.
Bestyrelsen har besluttet at genindføre ”Årets foto”, som via jeres valg / stemme sendes til klubbens Webmaster.
”Årets foto” vil blive offentlig gjort på den kommende generalforsamling og vil præmieret med en gave.
Der skal lyde en stor opfordring til medlemmerne om at forsætte med at indsende oplevelser, beretninger og fotos fra
ture, samt erfaringer fra disse. Disse indsendes til ”Webmaster Knud H. Odgaard”
Hvis du går med en idé til en tur eller vil være medarrangør til ture i det nye år, opfodrer Bestyrelsen medlemmerne til
hurtigst muligt til at komme med forslag.
For at kunne opnå så stor deltagelse som mulig på de enkelte ture bedes du fremsende forslaget i god tid.
Forslag eller oplæg sendes til ”Arrangements koordinator Lars Iversen”.
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende Cabby nytår – Vi ses derude !!!
Med de bedste CABBY hilsner
Flemming Strange
Formand.

