Dansk Cabby Club
Meddelelse fra bestyrelsen.

- OMSTRUKTURERING AF AKTIVITETERNE -

Så nu tænker du: Hvad nu, Hvad er nu det?

Bestyrelsen har haft en indgående drøftelse af Træf/Tur-strukturen og Klubbladet.
Vi har rigtig mange meget aktive medlemmer, som arrangerer og deltager i camping-aktiviteter. På
hver side af Storebælt. Det er stigende tendens til at disse arrangementer ikke er relateret til de
officielle klubtræf.
I bestyrelsen finder vi den udvikling meget positiv. Vi har derfor besluttet at nedskære de af
klubben planlagte træfdatoer til 2 om året:
- Generalforsamlingstræf, der ifølge vedtægterne skal ligge i januarkvartal.
- Samt Juletræf som en slags ”årsafslutning”.
Træffene vil fortsat ligge skiftevis på hver side af Storebælt.

Dansk Cabby Club´s aktivitetskalender vil virke som det koordinerende organ for de af
klubmedlemmerne – i klubbens navn – arrangerede ture. Vi forventer at arrangementerne fortsat
vil blive afholdt i klubbens ånd, og vi har en tro på at arrangementerne fortsat vil få stor deltagelse
af både gamle og nye klubmedlemmer.

Næste klubblad, som udsendes inde sommerferien vil være sidste egentlige klubblad.
Selv om der på generalforsamlingen var stor opbakning til at vi fortsat udgiver et klubblad, og vi fik
tilsagn fra Anette og Uffe om at være de nye bladredaktører, må vi (atter) konstatere, at der ikke
kommer indlæg til bladet fra medlemmerne.
Jeg tror ikke det er udtryk for uvilje, men nok mere manglende tanke på at komme med indlæg.
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Bestyrelsen har derfor i samråd med Webredaktør og Bladredaktør besluttet at udsende et
nyhedsbrev 2 gange årligt. Nyhedsbrevet vil indeholde sammendrag fra hjemmesiden inkl.
oplysninger fra bestyrelsen.

Nyhedsbrevet vil blive udsendt som e-mail (derfor er det meget vigtigt, at vi altid har din e-mail
adresse (den e-mailadresse som du læser regelmæssigt).
De få medlemmer som ikke har e-mail vil få nyhedsbrevet tilsendt med alm. post.

Hjemmesiden vil løbende blive tilføjet nye faciliteter, herunder indlæg fra medlemmerne vedr.
planlagte og afholdte ture mv.

Bestyrelsen håber klubbens medlemmer tager godt i mod disse strukturomlægninger.

På bestyrelsen vegne.
Knud H. Odgaard
Formand

- SE DET ER CABBY CAMPING! -
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