NYHEDSBREV
juli 2012.
Kære medlemmer af ”Dansk Cabby Club”.
Nu er vi nået, for de flestes vedkommende, til den tid hvor sommerferien står for døren, med et tilbageblik på
forårets mange hyggelige og gode aktiviteter.
Dette er det første nyhedsbrev, efter at undertegnede blev valgt som formand på generalforsamlingen i marts 2012.
Der skal lyde en stor tak til den afgåede formand Knud Odgaard, for årene på formandsposten. Til stor glæde
forsætter Knud som Clubbens Webmaster.
På generalforsamlingen blev det bl.a. besluttet at der skulle fremstilles et nyt medlemskort (Dankort format) som
efterfølgende er udsendt til samtlige medlemmer i april måned.
Vi har i 2012 fået rabataftaler med flere campingpladser – se hjemmesiden.
For at kunne opnå rabat, skal medlemskortet fremvises som dokumentation for klubmedlemsskab.
Har du ikke modtaget et medlemskort for 2012, kan du rette henvendelse til kassereren.
Påskens arrangement gik til Saltum Strandcamping med god opbakning/deltagelse af klubbens medlemmer.
Billederne på hjemmesiden taler sit eget sprog for højt humør og ”højt til loftet”.
Senere i april måned gik turen til Silde-festival i Hvide Sande. (Der er dog flere sild tilbage i havet !!!)
Årets Kristi Himmelfarts træf gik til Åbyskov Camping ved Svendborg – igen med stor deltagelse af medlemmer.
Mange blev og holdt Pinse samme sted. Vejret i Pinsen var ”fantastisk” – lad os bare få noget mere af det !!!
Til Sankt Hans var vi igen samlet til et godt arrangement på Ertebølle Camping ved Limfjorden. En weekend med
blandet vejr. Det lykkedes at sende nogle af ”heksene” af sted til Bloksbjerg !!!
En stor TAK, skal der lyde til arrangørerne af de enkelte ture / træf.
Kommende arrangementer for efteråret kan ses på klubbens hjemmeside.
Næste års generalforsamling er planlagt og bliver afholdt på DCU Odense City Camp d. 13. – 15. marts 2013.
I opfordres til at komme med forslag og være medarrangør til fremtidigede ture og arrangementer (Kontakt Arrangements koordinator Lars Iversen).
For at gøre hjemmesiden ”levende” er det vigtigt med input fra medlemmerne. Webmasteren (Knud Odgaard)
modtager gerne indslag, billeder og sjove hændelser fra det virkelige ”Campingliv”.
Hvis der er rettelser til den udsendte medlemsliste, kan henvendelse ske til kassereren – Hanna Jakobsen.
I ønskes alle en rigtig god Cabby sommer.
Med de bedste CABBY hilsner
Flemming Strange
Formand.

- SE DET ER CABBY CAMPING! -

