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Så blev det årets første nyhedsbrev, og her plejer jeg jo at bringe 

referatet fra den årlige generalforsamling. Ja, det kommer jo så ikke 

til at ske, da den var aflyst, men der er lys forude: Landet åbner så 

småt op igen, og det kan vi jo glæde os over sammen med, at foråret 

står på spring, Herligt. 

 

Nu mangler vi lige de sidste meldinger fra Regeringen om for-

samlingsregler og afslutning af vaccination af almindelige 

mennesker! Det bliver godt at få en nogenlunde hverdag igen. 

 

DNT har meldt ud, ar der bliver træf i år, og Aalborg kommunes 

repræsentant har meldt sig på banen igen, så Bestyrelsen tjekker op 

på de indgåede aftaler, om de stadig holder. Der vil blive indkaldt til 

møde, så hjælpere kan melde sig. 

 

Generalforsamlingen blev overstået ved, at Palle ringede rundt og 

aftalte, at bestyrelsen fortsætter som hidtil. 

Jørn har sendt regnskab og opkrævning ud, så økonomien skulle 

være på plads 

 

 

En lidt større model; Mærsk Nimbus 

 

 

Forsidebillede: Forstudie til El-Nimbus

Aalborg Nimbus Klub. 

Aalborg Nimbus Klub. 
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Side 2 
Aktivitetskalender 

 

17. marts 
Klubaften i klubhuset  Møde kl. 19

00
 (Jørn) 

 

21. april 
Klubaften i klubhuset Møde kl. 18

00 
(Bjarne)   

 

19. maj 
Køretur fra klubhuset Møde kl. 18

00
 (Steffen) 

 

16. juni 
Køretur fra klubhuset  Møde kl. 18

00
  (Palle) 

 

2.-8. august 
DNT Landstræf i Skalborg 

 

18. august 
Køretur fra klubhuset Møde kl. 19

00
 (Bjarne) 

 

29. august 
Madpakketur Møde kl. 10

00
 (Klaus) 

 

18. september 
Køretur fra klubhuset Møde kl. 19

00
 (Palle) 

 

20. oktober 
Køretur fra klubhuset  Møde kl. 18

00
 (Klaus) 

 

17. november 
Klubaften i klubhuset  Møde kl. 18

00
 (Jørn) 
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Spontane ture vil også dukke op og vil blive annonceret via 

Facebook, mail og telefonkæde. 

 

 

HUSK alle ture er afhængig af vejret. 
 

 Grøn T-shirt:Pris:  kr. 125,00   Grøn sweatshirt:Pris .kr. 250,00      

kan bestilles hos bestyrelsen  

Aalborg Nimbus klubs bestyrelse. 

Formand:  Palle Nielsen 

Kasserer:  Jørn Jensen 

Bestyrelsesmedlem:  Bjarne Hede Jensen 

Bestyrelsesmedlem:  Klaus Nielsen 

Bestyrelsesmedlem:  Steffen Johnsen 

Suppleant til bestyrelsen:  Søren Andersen 

Billagskontrollant:  Sven O. Rasmussen 

Billagskontrollantsuppleant:  Linda Nielsen 

Postadresse: Frejasgade 16, 9000 Aalborg 

Klubadresse: Bakkegaardsvej 4, 9000 Aalborg 

Mailadresse:   aalborgnimbus@gmail.com 


