NYHEDSBREV
December 2014.
Jule- & Nytårshilsen til ”Dansk Cabby Club`s” medlemmer.
Her ved årets afslutning af 2014, er det tid at se tilbage på årets mange aktiviteter og evaluere, planlægge nye
spændende arrangementer for det kommende år.
Af særlige arrangementer i året 2014, kan bl.a. nævnes at Dansk Cabby Club kunne fejre sit 10 års jubilæum. Det skete
ved årets ordinære generalforsamling i marts måned på Storebælt Camping & Feriecenter i Korsør.
Til de mange fremmødte medlemmer som havde medbragt godt humør, var der masser af underholdning og
overraskelser.
Som tidligere år har 2014 ”igen” været et år med mange tilbud på ”ture og træf” til Klubbens medlemmer.
Der skal lyde en stor tak, til arrangørerne af de enkelte ture og til jer som indsender beretninger om oplevelser mm.
Dette er med til at gøre Klubben ”levende”.
(Oversigten af årets mange træf og ture kan ses på Klubbens hjemmeside – www.danskcabby.dk
Det er altid hyggeligt at være sammen på de enkelte ture, med godt kammeratskab, hvor forskellige meninger drøftes
og hvor der altid er ”højt til loftet” og med godt humør.
Der skal lyde en stor opfordring til medlemmerne om at forsætte med at indsende oplevelser, beretninger og fotos 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”.
Et af det kommende års store udfordringer vil være, hvordan Cabby fabrikkens fremtid vil forme sig.
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende Cabby nytår – Vi ses derude !!!
Med de bedste CABBY hilsner
Flemming Strange
Formand.

