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Aalborg Nimbus Klub

Så fik vi overstået vores årlige generalforsamling, og traditionen tro blev Sven valgt som ordstyrer.
Palle fortalte om de ture og arrangementer, vi har haft gennem
det foregående år, bl.a. et foredrag hos Himmerlands
Nimbusklub, hvor Thomas Sebber holdt et foredrag om en tur
med den Transsibiriske Jernbane, fra Moskva til Beijing.
Madpakketur til Stinesminde med kun 2 deltagere. Der blev
afholdt DNT Træf på Mors i Øster Jølby; virkelig et træf der
bliver svært at leve op til, masser af ture også inden den
officielle start på træffet.

Nyhedsbrev nr. 47

Maden til årets julefrokost var leveret af Den lille Havfrue, det
var ikke så ringe endda, så det får de nok lov til igen.
Nimbus Klubben har desværre også deltaget i to bisættelser,
Sørens hustru Kirsten og Poul Erik Lund.
Æret være deres minde.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
Jørn fremlagde regnskab og budget og uddybede et par spørgsmål, da der var et par slåfejl i regnskabet, ellers godkendt.
Han efterspurgte om nogen har kendskab til en bank, der ikke
kræver et ublu gebyr for at have en lille klub tilknyttet. Den
generelle opfattelse var, at alle banker opkræver gebyr.
Steffen Johnsen blev valgt ind i bestyrelsen, i stedet for Eivin
Mathiesen, da han ikke længere ønsker at være bestyrelsesmedlem. Tak for samarbejdet.
Vores hjemmeside står lidt stille, men Linda skal forsøge at
lære Palle og undertegnede, bl.a. at lægge billeder ind.
Forsidebillede: En Fairey Firefly T.T. Mk.1 og en Nimbus C
Mvh den gamle Redakteur
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15. marts Hyggeaften i klubhuset

Møde kl. 19

19. april

Møde kl. 1900 (Henning)

Køretur fra klubhuset

(Steffen)

17. maj
Køretur fra klubhuset

Møde kl. 1900 (Bjarne)

27. maj
Madpakketur

Møde kl. 0930 (Henning)

Møde kl. 19

00

1. juli
Madpakketur
Møde kl. 0930
Turen ender i Løkken, hvor Bjarne tænder grillen
16. august
Køretur fra klubhuset
19. august
Madpakketur
20. september
Køretur fra klubhuset

Møde kl. 1400

Husk at alle ture er afhængige af vejret

12. maj
St. Bededags optog Hos Ulvene
Der er kaffe hos Luc og Lotte
kl. 1200

21. juni
Køretur fra klubhuset

18. november
Julefrokost

(Palle)

(Palle)

Spontane ture vil også dukke op og vil blive annonceret via
Facebook, mail og telefonkæden

Aalborg Nimbus klubs bestyrelse.
Formand:
Kasserer:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Suppleant til bestyrelsen:
Billagskontrollant:
Billagskontrollantsuppleant:

Palle Nielsen
Jørn Jensen
Bjarne Hede Jensen
Henning B. Andersen
Steffen Johnsen
Søren Andersen
Sven O. Rasmussen
Jan Paarmann

Møde kl. 1900 (Steffen)
Postadresse: Frejasgade 16, 9000 Aalborg
Klubadresse: Bakkegaardsvej 4, 9000 Aalborg
Møde kl. 0930

(Palle)
Mailadresse: aalborgnimbus@gmail.com

Møde kl. 19

00

(Palle)
http://www.aalborgnimbusklub.dk/

18. oktober
Hyggeaften i klubhuset

Møde kl. 1900 (Bjarne)

15. november
Hyggeaften i klubhuset

Møde kl. 1900 (Jørn)

Facebook//aalborg nimbus klub

Der afholdes bestyrelsesmøde d. 25.10., så hvis der er emner,
der skal behandles, så husk at melde ind.

