NYHEDSBREV
juli 2014.
Til medlemmerne af ”Dansk Cabby Club”.
2014 - er året hvor Dansk Cabby Club kan fejre sit 10 års jubilæum, hvilket officielt blev foretaget på årets
generalforsamling i marts måned på Storebælt Camping & Feriecenter i Korsør.
Her deltog 23 af Clubbens medlemmer til et vel-tilrettelagt program med bl.a. ”små” overraskelser i løbet af
dagen til de fremmødte. Om aftenen var der arrangeret festmiddag og underholdning.
I anledning af 10 års jubilæum’et er der udarbejdet et ”Jubilæumsskrift” – som kan læses på hjemmesiden.
Der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak til de personer, som har været med til at udarbejde indlæg samt
redigere og opsætning af jubilæumsskriftet.
Som tidligere år har der i foråret været masser af tilbud af ture til medlemmerne, både indlandske og
udenlandske. Der har som ”sædvanlig” været stor opbakning / tilslutning til de planlagte ture.
Ligeledes skal der lyde en stor tak til de medlemmer som har delagtig gjort os andre i deres ture i form af
deres ”rejsebeskrivelse” – Derfor skal der lyde en opfordring til medlemmerne om at indsende ferieoplevelser, billeder og sjove hændelser fra det virkelige ”Campingliv” til ”Webmasteren” Knud H. Odgaard,
så vi alle derved kan få del i oplevelserne.
Med udbredelsen af at der bliver flere og flere Cabby`er på vejene, skal der lyde en varm velkomst til
”Klubbens” nye medlemmer.
Jeg ved at alle de ”gamle” vil tage godt imod jer. – Men husk:
”For at få noget, skal man også give noget”. – Kom og vær med !!!
I den forbindelse, opfodres alle til at deltage i efterårets kommende arrangementer.
Samtlige medlemmer opfodres til at følge med på hjemmesiden om efterårets kommende ”ture”, og
tilmelde sig dem, så vi derved kan udbrede ”Klubbens” formålsparagraffer, med hyggeligt samvær og
videnudbredelse.
For at få mest ud af vores ”Cabby vogne” opfordres medlemmerne til at være i dialog med landets 7 Cabby
forhandlere, både hvad angår ”ris og ros”. Dog opfodres det til at det foregår på en positiv og konstruktiv
måde, hvorved vi som Klub kan optimere kendskabet til Cabby`en og fabrikken, som dermed kan være med
til at forbedre vores vogne.
Sikke et forår vi har haft, med masser af godt ”Dansk forårsvejr”. Der skal fra bestyrelsens side lyde et stort
ønske til alle om at nyde sommeren, 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.
I ønskes alle en rigtig god Cabby sommer.
Med de bedste CABBY hilsner
Flemming Strange
Formand.

- SE DET ER CABBY CAMPING! -

