NYHEDSBREV
juni 2013.
Kære medlemmer af ”Dansk Cabby Club”.
Det kan ikke passe at 140.000 registrerede campingvogne / campister i Danmark tager fejl, vedrørende valg af
måden at tilbringe sin fritid på, enten i weekends eller ferier, gældende hele året rundt.
At vi er nogle campister der er så heldige at have en Cabby vogn, som bevirker at camping sæsonen kan nydes hele
året rundt, er jo bare dejligt.
Herfra skal der lyde et stort ønske til alle om at nyde den kommende sommer, med blå himmel og en frisk brise i
håret samt diverse ”ture” med Cabby`en!!!
Med ovenstående i erindring og med et tilbageblik på afvikling af arrangementerne i første halvdel af året, kan man
ikke andet end at blive i godt humør.
Til årets første arrangement i Herning – ”Ferie for alle” var over halvdelen af foreningens medlemmer tilmeldt, hvor
alle ”sugede” til sig af årets mange nyheder og hvor Cabby vognen blev valgt til ”Årets Campingvogn 2013”.
Et andet af halvårets arrangementer der skal fremhæves er årets generalforsamling, som blev afholdt i Odense og
igen med stor deltagelse af foreningens medlemmer.
Generalforsamlingen blev afholdt med masser af positive holdninger og indlæg, som efterfølgende har den effekt at
der hersker en god og positiv stemning når der afholdes ture eller andre former for arrangementer.
Der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak til medlemmerne der står for at arrangere de mange ture, i både indland og
udland.
Udover førnævnte arrangementer har foråret 2013 budt på mange forskelligartede ”ture”, som har givet
medlemmerne masser af muligheder for at komme rundt på landets mange campingpladser.
På de enkelte ”ture” har der været arrangeret udflugter med forskelligt indhold, som har kunnet udfordre
medlemmernes nysgerrighed m.m.
Der har været afholdt ”ture” med stor tilslutning og ligeledes har der også været ”ture” med færre tilslutninger.
Begge former for ”ture” har været rigtige hyggelige, på hver sin måde og med hver sit indhold.
Ligeledes 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.
Derfor skal der lyde en opfordring 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 ”danskcabby.dk” om de forskellige aktiviteter.
Af hensyn til planlægning af de enkelte ”ture” er det vigtig at medlemmerne giver en tilkendegivelse hurtigst muligt
om deltagelse, til den arrangementsansvarlige eller til ”Arrangements koordinator Lars Iversen” hurtigt som muligt.
I ønskes alle en rigtig god Cabby sommer.
Med de bedste CABBY hilsner
Flemming Strange
Formand.

- SE DET ER CABBY CAMPING! -

