Nyhedsbrev
Nyvalg af Formand - og Næstformand i KABE Club Danmark.
KABE Club Danmark har i weekenden 15.-17. marts 2019 været samlet til ordinær
generalforsamling på Ribe camping. Der var fremmødt 70 antal vogne, i alt 139
stemmeberettigede medlemmer.
Henrik Jensen, formand gennem 6 år, havde for godt et år siden meddelt at han stoppede
ved denne generalforsamling, og der skulle derfor ske et skift på formandsposten.
Claus Ladegaard, Fensmark, Næstved, klubbens næstformand gennem det sidste år, blev
valgt som ny formand for KABE Club Danmark, og klubben skulle herefter vælge en ny
næstformand. Dette valg faldt på Arne Dolleris, Nr. Bjert, Kolding. Arne har siddet i
klubbens bestyrelse siden 2016.
Kabe Club Danmark er, stiftet den 17.januar 1985, og har i dag 271 vogne som
medlemmer, 2/3 af medlemmerne er bosat i Jylland, mens den sidste 1/3 er fordelt på
resten af landet. Det er den næststørst mærke klub i Danmark.
Et af klubbens formål er at samles til hygge og socialt samvær m.m. rundt om i det dansk
land. Vi afholder ligeledes ture til udlandet. Hvert år afholdes ca. 25-30 træf om året med
den rød/hvide Kabe campingvogn som fælles omdrejningspunkt. Klubben har gennem de
sidste år kunnet mærke en øget tilgang af mellemmer, hvilket har givet en øget aktivitet,
med både flere træf og stor tilslutning til alle vores træf.
Klubbens bestyrelse ser nu således ud:
Formand Claus Ladegaard, Fensmark – Næstved, Kabe 841
tlf.: 20 62 24 48 mail: formand@kabeclubdanmark.dk
Næstformand Arne Dolleris, Nr. Bjert – Kolding, Kabe 629
tlf.: 24 25 14 00 mail: naestformand@kabeclubdanmark.dk
Kasserer Joan Tholstrup, Skødstrup – Århus, Kabe 565
tlf.: 41 83 73 04 mail: kasserer@kabeclubdanmark.dk
Bestyrelsesmedlem Ilse Engelbrecht, Silkeborg, Kabe 554
Bestyrelsesmedlem Allan Christensen, Thy, Kabe 649
Bestyrelsessuppleant Hanne Hjermitslev, Hjørring, Kabe 628
Bestyrelsessuppleant Jan Christensen, Nakskov, Kabe 895
Klubbens hjemmeside – www.minkabe.dk

