NYHEDSBREV
December 2012.
Kære medlemmer af ”Dansk Cabby Club”.
Julen og ”nytåret” nærmer sig med hastige skridt.
Det er for mange ensbetydende med, at det er tidspunktet til at se tilbage på årets gøremål samt evaluere på disse.
Ligeledes er det også tid til at forudse og planlægge tiden fremover.
Året 2012 har igen, været et aktivt år med masser af forskellige tilbud til klubbens medlemmer.
Oversigt over årets afviklede arrangementer:














D. 23. – 26. Februar Ferie for alle
D. 23. – 25. Marts Generalforsamling
D. 1. - 9. April
Påske
D. 27. – 29. April
Sildefestival
16. – 20. Maj
Kristi Himmelfarts dag
D. 26. – 28. Maj
Pinse
D. 22. – 24. Juni
Sankt Hans
D. 31.8. - 2. September ”Cabby Gourmet”
28. – 30. September
13. – 20. Oktober
9. – 11. November Mortens Aften
30.11. – 2. December Juletræf
29. – 31. December Nytår

Herning
18 vogne + 2 gæster
Storebælt Camping Korsør 17 vogne
Saltum Strand Camping
16 vogne + 2 gæster
Hvide Sande
Åbyskov Camping
10 vogne
Åbyskov Camping
12 vogne
Ertebølle Strand Camping 10 vogne
”Tornemark Camping”
5 vogne
Esbjerg camping
15 vogne
Tannisby Camping
9 vogne
Husodde Strand Camping
15 vogne
Campingplatz Karlsmark Leck 20 vogne
Egtved Camping
!!!

Der skal lyde en stor tak til Klubbens medlemmer som har arrangeret årets ture og træfsteder, til glæde og gavn for os
alle.
Aktiviteterne til de enkelte ture har budt på mange spændende og forskellig-artede udfordringer, krydret med gode
oplevelser.
Ligeledes har humøret som altid været høj, selv om vejret måske ikke altid har været det bedste.
Men med den rigtige indstilling og den rigtige ”Campingvogn” betyder vejret mindre.
For at opnå optimale vilkår til fremtidigede ture, samt at få et regelsæt at agere efter, er det af Stor betydning at
medlemmerne giver sin mening til kende, for kun på den måde kan vi blive bedre.
Igen skal der lyde en stor opfordring til medlemmerne om at indsende oplevelser, beretninger og foto`s fra ture, samt
erfaringer fra disse. Disse indsendes til ”Webmaster Knud Odgaard”
Hvis du går med en ide 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”.
På den kommende generalforsamling d. 15. + 17. Marts 2013 på DCU City Camp Odense, arbejder bestyrelsen på at
komme med punkter til drøftelse, som efterfølgende kan være retningsgivende for medlemmerne.
Har du / I noget på ”hjertet” - forslag til generalforsamlingen, bedes du indsende det til et af bestyrelsesmedlemmerne.
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende Cabby nytår – Vi ses derude !!!
Med de bedste CABBY hilsner
Flemming Strange
Formand.

