Side 4
Referat fra Generalforsamling

Aalborg Nimbus Klub

Formanden bød velkommen og fortalte at han, på klubbens
vegne, havde modtaget en sølvdirigentklokke fra Nimbus
Klubben Aalborg. Klokken havde været i brug i Nimbus Klubben
Aalborg i perioden 1934 til 1947. I klokken er der indgraveret
navn og årstal. Formanden tog straks klokken i anvendelse, og
generalforsamlingen var dermed startet. Jørn gjorde
opmærksom på, at han havde modtaget kopier af nogle billeder
fra den gamle Nimbusklub. Billeder og klokke gik rundt, så alle
kunne se det.
1: Valg af dirigent
Luc Bouchara blev valgt som dirigent
2: Valg af referent
Linda Nielsen blev valgt til referent
3: Valg af stemmetællere
Ingen valgt – det gøres, hvis der opstår behov for det
4: Bestyrelsens beretning
Formanden fremlagde beretning og berettede om årets mange
ture. Madpakketure og klubaftenturene havde der ikke været
mange af grundet den regnfulde sommer, men ved nærmere
opremsning blev det alligevel til en del gode arrangementer. Her
kan nævnes madpakketur til Bjarnes sommerhus, tur til Stines
Minde ved Mariager Fjord, Vellev Træf og Museumsløb. Efterårsog vintermånederne er brugt på gode klubaftener, hyggelig
julefrokost og gløggaften. Generalforsamlingen godkendte
beretningen med applaus.
5: Regnskabsaflæggelse og budget
Jørn fremlagde regnskab for 2017 og gennemgik enkelte af
posterne. Generalforsamlingen godkendte regnskabet med
applaus.
6: Fastsættelse af kontingent
Det nuværende kontingent fastholdes.
7: Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
8: Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Henning Andersen og Palle Nielsen.
Henning ønskede ikke genvalg, og Klaus Nielsen blev valgt ind
som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Henning.
Palle blev genvalgt som formand.
9: Valg af suppleant til bestyrelsen
På valg var Søren Andersen, og han blev genvalgt.
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10: Valg af Bilagskontrollant og -suppleant
På valg var Svend O. Rasmussen og Jan Paarman
Svend O. Rasmussen blev genvalgt og Linda Nielsen blev valgt
som suppleant, da Jan Paarman har meldt sig ud af klubben.
11: Eventuelt
Svend O. Rasmussen foreslog, at klubben skulle indkøbe
sidestykker til det nyligt indkøbte shelter. Generalforsamlingen
tilkendegav sin støtte til indkøb af 3 sidestykker.
Eivin Mathiesen foreslog, at klubben lavede en tur på Isens dag,
hvor der hos Lindhardt ville blive serveret gratis is. Bestyrelsen
bad Eivin Mathiesen om at fremsende dato, så det kunne
planlægges.
Udvalg til planlægning af julefrokost blev Lotte Bouchara og
Linda Nielsen og datoen i år er 17.11 2018 kl. 14:00

Aktivitetskalender
21. marts
Hyggeaften i klubhuset

Møde kl. 1900

15. august
Køretur fra klubhuset

Møde kl. 1900

(Palle)

18. august
Madpakketur

Møde kl. 0930

(Klaus)

19. september
Køretur fra klubhuset

Møde kl. 1900

(Klaus)

17. oktober
Køretur fra klubhuset

Møde kl. 1900

(Steffen)

Husk alle ture er afhængig af vejret
Spontane ture vil også dukke op og vil blive annonceret
via Facebook, mail og telefonkæden

(Palle)

Aalborg Nimbus klubs bestyrelse
18. april
Hyggeaften i klubhuset

Møde kl. 1900

27. april
St. Bededagsoptog

Møde kl. 1200 Hos Laila og Bjarne

16. maj
Køretur fra klubhuset

Møde kl. 1900

9. juni
Isens dag
Besøg på Ryå Mejeri

(Klaus)

(Steffen)

Møde kl. 10

00

20. juni
Køretur fra klubhuset

Møde kl. 19

00

(Palle)

30. juni
Madpakketur

Møde kl. 0930

(Steffen)

(Mathiesen)

Formand:
Kasserer:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Suppleant til bestyrelsen:
Bilagskontrollant:
Bilagskontrollant suppleant:

Palle Nielsen
Jørn Jensen
Bjarne Hede Jensen
Klaus Nielsen
Steffen Johnsen
Søren Andersen
Sven O. Rasmussen
Linda Nielsen

Postadresse: Frejasgade 16, 9000 Aalborg
Klubadresse: Bakkegaardsvej 4, 9000 Aalborg
Mailadresse: aalborgnimbus@gmail.com
http://www.aalborgnimbusklub.dk
Facebook//aalborg nimbus klub

