Side 4
Siden sidst
Så nærmer vi os afslutningen på sæsonen, for os med sommerveteran forsikring, og det betyder jo også, at julefrokosten er næste
store mål og nu hvor Covid19 er ved at slippe sit modbydelige greb,
så kan jeg, for mit eget vedkommende, kun sige, at jeg glæder mig
til, at møde jer alle i festligt lag i vores klublokale. Efter oplukningen af landet er der blevet kørt meget Nimbus, og der er blevet
afholdt flere arrangementer, bl.a. det lille minitræf på Campen på
Mols og træffet i Sønderjylland på Als.
Kim Schoeler holder foredrag i Himmerlands Nimbusklub d. 17/11
om sin forunderlige rejse i Japan, der vil derfor IKKE være
klubaften på Bakkegårdsvej. Afgang kl. 18, fra klubhuset.
Generalforsamlingen afholdes som sædvanligt i februar, dagsorden
ifølge vedtægterne, Klaus og Palle er på valg.
Julefrokosten bliver i år allerede d. 13. november, så skynd jer at
tilmelde jer. Prisen er 50,00 kr. for medlemmer og 100,00 kr. for
ikke medlemmer.
Tilmelding til Bjarne på alle medier eller telefon: 25 30 61 16.
Klubaften d. 19. januar er et besøg på MP-museet på Aalborg
Kaserne, hvor vi mødes kl. 1845 ved hovedvagten. Tilmelding med
fuldt navn til klaus.b.g.nielsen@gmail.com

Husk at besøge Isværftet på Stjernepladsen
nr. 43 i Aalborg. God is fra Ryå Is og lidt
andre lækkerier, bl.a. Nimbus Rom.

Klubbens 20 års jubilæumsfest afholdes i
løbet af 2022, så glæd jer

Forsidebillede: Formanden og Anita får en 4. plads i ringridning på
Als
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I ugerne 26-31 er der bilaften med gamle biler og nogle få
motorcykler på Ryå Mejeri, det er hver mandag kl. 19 til 21, der vil
helt sikkert blive arrangeret en tur.

Aktivitetskalender
13. november
Julefrokost i klubhuset
17. november

fra kl. 1400-1900 (Bjarne)
Klubaften afholdes hos
Himmerlands Nimbusklub

15. december
Glöggaften i klubhuset

Møde kl. 1900

19. januar
Tur til kasernens museum

Møde kl. 1900

16. februar
Generalforsamling i klubhuset

Møde kl. 1900

HUSK alle ture er afhængige af vejret.

(Klaus)

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

16. marts
Klubaften i klubhuset

Møde kl. 19

20. april
Køretur fra klubhuset

Møde kl. 1800

00

18. maj
Køretur fra klubhuset

Møde kl. 18

15. juni
Køretur fra klubhuset

Møde kl. 1800

4.-7. august

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

00

(Bjarne)

(Steffen)

(Palle)

(Klaus)

DNT Landstræf i Skanderborg, Ry

NB: I perioden oktober til marts er der klubaften i klubhuset kl. 1900
I perioden april til september er der køreture fra klubhuset kl. 1800
hvis vejret tillader. Hvis der ikke er kørevejr er der klubaften i
klubhuset.

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

