Dansk Cabby Club

Generalforsamlingstræf
24-25-26. Marts 2017.
Cafeteria-Kroen
Langbjergvej 1, 7362 Hampen.
Denne gang skal vi prøve noget nyt.
Vi skal bo på Cafeteria-Kroen som ligger ved Hovedvej 13.
De har en mark som er omdannet til campingplads og markedsplads.
Der skal vi bo og der bliver etableret strøm på pladsen.
Vi har fået et tilbud på opholdet som omfatter spisning fredag aften, morgenmad
lørdag og igen aftensmad lørdag, for så at slutte af med morgenmad søndag.
Alt dette inkl. overnatning, strøm og bad koster den nette sum af 700 kr.
for en vogn med to personer og 400 kr. for en vogn med en person.
Klubben giver et tilskud som den plejer på 100 kr. pr. person.
Så der skal jo ikke den helt store realeksamen til at regne ud at det bliver en billig
weekend. Drikkelse skal hver især selv købe på cafeteria kroen.
Men de er ikke ublu med priserne.
Fredag : Ankomst.
Kl. 19.00: Er der spisning på Cafeteria-Kroen.
Menu : Flæskesteg med brune og hvide kartofler, rødkål, asier og skysovs.

Dansk Cabby Club
Lørdag:

Kl. 09:00 Standerhejsning.
Hvorefter vi går over på Cafeteria-Kroen og spiser morgenmad :
Rundstykke, rugbrød, rullepølse, ost, marmelade, smør og kaffe/the.
Kl. 10.00: Generalforsamling i Dansk Cabby Club på Cafeteria-Kroen.
Dagsorden er udsendt.
Eftermiddagen er til fri afbenyttelse.
KL. 18.00: Generalforsamlingsmiddag på Cafeteria-Kroen.
Menu:
Forret , Fisketallerken.
Buffet, 3 slags kød, 2 slags kartofler, og forskellige salater.
Dessert, kage og is.
Begge dage er der kaffe efter aftensmaden.

Søndag:

Kl. 9.00: Morgenmad på Cafeteria-Kroen.
Brunchbuffet : Æg/bacon, pålæg, ost, marmelade, brød, gryn, yoghurt,
Kaffe/the
Kl. 10.00: Standerstrygning.

Tidspunkterne er indtil videre kun vejledende og kan blive ændret, men skulle det
være tilfældet vil der blive givet besked herom.

Betaling: Vogn med to personer 500 kr. Vogn med en person 300 kr.
Pris for de 4 måltider for børn over 12 år 300 kr. og børn under 12 år 150 kr.
Indbetales på klubbens konto ved tilmelding, oplys navn og medlemsnummer.
Registreringsnummer: 5343
Kontonummer:
0344277

Sidste tilmelding: Senest søndag den 12. marts 2017, kl. 20:00,
med oplysning af navn og medlemsnummer.
Til Lars Iversen: laiv@post.tele.dk : Tlf.: 28193653
Hilsen bestyrelsen
Husk at forslag til generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen
senest d. 17 marts 2017 kl. 20:00.

