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Sølle, bedre kan jeg vel ikke beskrive denne sæson, fik slet 

ikke kørt, så meget som jeg plejer, så nu hvor fladjernet er sat 

på stald, så må jeg planlægge, hvordan næste år skal blive ét 

med rigtig mange kilometer, så kom med nogen ideer, hvor vi 

kan køre hen. 

I skrivende stund er der ikke kommet noget officielt frem om, 

hvor landstræffet næste år skal holdes, men mon ikke det bliver 

omkring Randers. 

Dette års træf på Mors var i den grad vellykket; stor ROS til de 

entusiastiske mennesker, der arrangerede, kan kun opfordre til 

at flere deltager, også selv om det ligger i sommerferien, det er 

en fantastisk mulighed for at møde andre ligesindede 

Nimbuschauffører. 

 

Nu hvor vi er gået ind i den tid, hvor indendørs sysler er mest 

fremherskende, så kunne det da være spændende at høre fra 

vore medlemmer om, hvad de går og laver ved de gamle 

maskiner; så send nogen billeder. 

 

Husk nu vores julefrokost den 3. december. Prisen for 

medlemmer er kr. 75,- og ikke-medlemmer kr.125,- Der bliver 

hygget fra kl. 14 til kl.19. Derefter er der egenbetaling på 

drikkevarer.  Tilmelding til Henning på tlf.: 98 29 36 19 senest d. 

20/11/ 2016 

 

Vi indkalder hermed til vores generalforsamling i februar 

 

Husk at besøge vores nye hjemmeside 

www.aalborgnimbusklub.dk, som Linda har lavet for os 

og på facebook: Aalborg Nimbus klub 

 

 

 

Forsidebillede: Dansk møder USSR, formandens maskiner 

  

Mvh. og glædelig jul Den gamle redakteur 

     Aalborg Nimbus Klub 
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16. november Hyggeaften i klubhuset Møde kl.19
00

 (Henning) 

  

3. december Julefrokost Møde kl. 14 

 

21. december glöggaften Møde kl. 19
00

 

 

18. januar Hyggeaften i klubhuset Møde kl. 19
00     

(Bjarne) 

 

15. februar Generalforsamling Møde kl. 19
00       

 
 

15. marts Hyggeaften i klubhuset Møde kl. 19
00          

(Jørn) 

 

19. april Køretur fra klubhuset Møde kl. 19
00

            

 

12. maj St. Bededagsoptog Hos Ulvene 

 

17. maj 

Køretur fra klubhuset Møde kl. 19
00

     (Palle) 

 

21. juni 

Køretur fra klubhuset Møde kl. 19
00

 (Bjarne) 

 

 

Spontane ture vil også dukke op og vil blive annonceret via 

Facebook, mail og telefonkæden 
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2016 

 

 

Dagsorden: 

1: Valg af dirigent 

2: Valg af referent 

3: Valg af stemmetællere 

4: Bestyrelsens beretning 

5: Regnskabsaflæggelse og budget 

6: Fastsættelse af kontingent 

7: Indkomne forslag 

8: Valg af bestyrelsesmedlemmer 

9: Valg af suppleant til bestyrelsen 

10: Valg af revisor og revisorsuppleant 

11: Eventuelt 

 

 

 

 

 

 Aalborg Nimbus klubs bestyrelse: 

På generalforsamlingen d. 15. februar er følgende ”på valg” 

Formand:  Palle Nielsen 

Kasserer: Jørn Jensen – på valg 

Bestyrelsesmedlem: Bjarne Hede Jensen – på valg 

Bestyrelsesmedlem: Eivin Mathiesen – på valg 

Bestyrelsesmedlem: Henning B. Andersen 

Suppleant til bestyrelsen: Søren Andersen – på valg 

Revisor:  Sven O. Rasmussen – på valg 

Revisor suppleant: Jan Paarmann – på valg 

Postadresse: Frejasgade 16, 9000 Aalborg 

Klubadresse: Bakkegaardsvej 4, 9000 Aalborg 

 

 

Mailadresse: aalborgnimbus@gmail.com 

mailto:aalborgnimbus@gmail.com

