Side 4
Redaktørens klumme
Så blev det næsten forår og en ny sæson står for døren, siden
sidste nyhedsbrev har vi bl.a. været til foredrag hos
Himmerlands Nimbusklub, holdt Julefrokost og afholdt
generalforsamling, se reff.
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Marts 2016
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Side 4
Redaktørens klumme

I forbindelse med Århus Nimbus 20 års jubilæm lørdag d. 9.
april 2016. Der mødes i True kl. 11.30, hvor der i anledning af
jubilæumsåret serveres grillpølser m.m. Kl. 13.45 gøres klar til
start og vi kører via svensk kolonnekørsel en ny rute til
Friheden. Indkørsel i parken kl. 14.45. Hjemkørsel ca. kl.
16.45.

Alle billeder er fra klubbens Julefrokost
Mvh. Den gamle redakteur
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Aktivitetskalender
16.marts Hyggeaften i klubhuset Møde kl. 1900

(Jørn)

17.marts Bakken åbner
9.april Tivoli Friheden åbner
Århus Nimbus 20års jubilæum Møde kl.1130
20.april Køretur fra kluhuset

Møde kl. 1900

(Bjarne)

22.april St. Bededags optog Hos Ulvene
18.maj
Køretur fra kluhuset

Møde kl. 1900

(Palle)

15.juni
Køretur fra kluhuset

Møde kl. 1900

(Bjarne)
Klubbens yngste medlem

17,august
Køretur fra kluhuset

Møde kl. 1900

(Henning)

21,september
Køretur fra kluhuset

Møde kl. 1900

(Palle)

19.oktober
Hyggeaften i klubhuset Møde kl. 1900

Aalborg Nimbus klubs bestyrelse.
(Eivin)

Derudover er der 2 ture til henholdsvis Løkken og Ø.Hurup,
dato kommer senere
Spontane ture vil også dukke op, og vil blive annonceret via
Facebook, mail og telefonkæden

Formand:
Palle Nielsen
Kasserer:
Jørn Jensen
Bestyrelsesmedlem:
Bjarne Hede Jensen
Bestyrelsesmedlem:
Eivin Mathiesen
Bestyrelsesmedlem:
Henning B. Andersen
Suppleant til bestyrelsen:
Søren Andersen
Billagskontrollant:
Sven O. Rasmussen
Billagskontrollant suppleant:
Jan Paarmann
Postadresse: Frejasgade 16, 9000 Aalborg
Klubadresse: Bakkegaardsvej 4, 9000 Aalborg

side 5
Aalborg Nimbus Klub
Generalforsamling d. 17.februar
2016

side 6
Referat:
1: Luc Bouchara
2:Bjarne Hede Jensen

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:

Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Regnskabsaflæggelse og budget
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleant til bestyrelsen
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

3:
4:Palle berettede om årets ture, lidt skuffende, der kun var fire
medlemmer mødt frem på klubbens stand vSt.Bededagsoptoget
Vi er igen i år deltagere med en stand og håber på stort
fremmøde. Klubbens 15års jubilæum d.20. Juni var rigtig
hyggelig med besøg fra andre klubber.
Madpakketurene bliver i år ikke fastlagt på forhånd men lavet
ad hoc og slået op på vores Facebook gruppe og via vores
Smskæde. Alle kan byde ind med en tur, hvis man alligevel vil
ud og lufte cyklen, kan man lige så godt tage nogen af
vennerne med.
Sommerhusturen til løkken i pinsen var desværre uden
fremmøde, så helligdage er ikke velegnede for nimbusture,
derimod blev der afholdt en rigtig hyggelig weekend i
sommerhuset hos Gitte og Per i Øster Hurup, begge
arangementer bliver gentaget i år, datoer følger.

Aalborg Nimbus klubs bestyrelse:
På generalforsamlingen d. 17 februar er følgende ”på valg”
Formand:
Palle Nielsen - på valg
Kasserer:
Jørn Jensen
Bestyrelsesmedlem:
Bjarne Hede Jensen
Bestyrelsesmedlem:
Eivind Mathiesen
Bestyrelsesmedlem:
Henning B. Andersen – på valg
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

Der afholdes Nimbustræf i nordtyskland (35km syd for
grænsen) og Palle og Henning deltager, hvis der er nogen der
har lyst kan flere jo følge med sydpå.
DNT holder landstræf på Mors i år og Palle kører tidligt derop,
evt tirsdag, Brug for eksembel Facebook gruppen til at
koordinere samkørsel.
5:Jørn fremlagde Regnskabet og vist underskrevet, da vores
revisor, Sven, desværre måtte melde forfald på grund af
sygdom.
6: Kontingent forbliver uændret

side 7
7: Ingen
8, 9 og 10: Genvalg på alle punkter.
11: Generalforsamlingen besluttede, at ordet: Revisor og
Revisorsuppleant ændres til Billagskontrollant og Supleant for
Billagskontrollant, i klubbens vedtægter.
Der udsendes opdateret medlemsliste og vedtægter med næste
nyhedsbrev.
Palle opfordrede alle til at hjælpe redaktøren med indlæg og
billeder til bladet.
Jan Paarmann fortalte at Ulvenes klubhus, dvs vores klubhus,
bliver renoveret med bl.a. nyt køkke og nyt gulv i forgangen,
så huset bliver mere handicap-venligt, planen er, at projektet
starter efter St.Bededags optoget, så hvis der er én eller anden
der trænger til at nedbryde en del af et gammelt klubhus, så
bliver der rig mulighed for at prøve krafter med den kunst.
Bjarne foreslog at der ved næste generalforsamlingen, bliver
mulighed for at der bliver serveret mad, forskellige retter blev
drøftet, Bestyrelsen tager stilling.
Henning søgte frivillige til at holde opsyn med Nimbusmuseet,
som ligger i forbindelse med Industrimuseet i Horsens. Det
drejer sig om alle weekends fra d.28. Marts til og med
efterårsferien.

Luc takkede for god ro og orden

