NYHEDSBREV
Sommeren 2017.
Kære medlemmer af ”Dansk Cabby Club”.
Siden beskeden sidste år, om Cabby fabrikkens konkurs kan det på nuværende tidspunkt bekræftes at ”Dansk
Cabby Club” eksisterer og trives i bedste velgående.
Dette skyldes bl.a. klubbens mange aktive medlemmer, som stadig støtter op om de mange ind- og udenlandske
arrangementer der tilrettelægges af og for medlemmerne.
Udover det sociale samvær på turene, udveksles der bl.a. erfaringer om oplevelser på de forskellige ture med
Cabby`en, samt vedligeholdelse og reparation af Cabby vognen.
Som alle formodentlig er bekendt med, har Polar fabrikken overtaget / købt retten til levering af reservedele til
Cabby vognene. Ved behov for reservedele og eller servicering af Cabby vognene, kan det bl.a. ske gennem de 3
Polar forhandlere som er i Danmark – Kai`s Caravan, Hinshøj Caravan og Campingparken i Herning.
Som en konsekvens af ovenstående kunne vi i ”klubben” frygte at medlemsantallet var dalende, men tværtimod,
har medlemsantallet været stigende det seneste år – og der skal selvfølgelig lyde en stor og varm velkomst til de
nye medlemmer.
Ved årets generalforsamling, var 38 medlemmer mødt op. Her blev det bl.a. besluttet at – ”Hvis et nuværende
medlem skifter til andet vognmærke/ -fabrikat, af den ene eller anden årsag, kan man stadig bibeholde sit
medlemskab af Dansk Cabby Club”.
Det er glædeligt at nogle af medlemmerne, som har skiftet til anden vognmærke, stadig har valgt at blive i
klubben.
Til de medlemmer som ønsker at planlægge ”ture” er det vigtig at medlemmerne giver en tilkendegivelse til den
arrangementsansvarlige tidligst muligt eller til ”Arrangements koordinator Lars Iversen”.
Til hjælp for de medlemmer som vil arrangere en tur, er der i år udarbejdet en ”Vejledning og retningslinjer for
ture”, som kan ses på vores hjemmeside ”www.danskcabby.dk”.
Igen i år, 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 Odgaard, så alle derved kan få del i
oplevelserne.
Foreningens vigtigste informationskilde er vores hjemmeside, hvorfor medlemmerne opfordres til at følge med
på hjemmesiden ”www.danskcabby.dk” om de forskellige aktiviteter.
Fra bestyrelsen skal der lyde et stort ønske til alle medlemmer om at nyde sommeren (vi håber den kommer i
løbet af august måned), med blå himmel og en frisk brise i håret samt diverse ”ture” med Cabby`en!!!
Med de bedste CABBY hilsner
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- SE DET ER CABBY CAMPING! -

