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Siden sidst 

 

Så gik det år med køreture, træf og hvad folk ellers har hygget sig 

med. Sidste tur i klubregi er overstået. Den gik en lille tur rundt i 

Nørresundby og omegn og sluttede på IsVærftet, hvor vi traditionen 

tro fik en bette is, så nu er der hygge i klubhuset, på vores 

klubaftener. 

Julefrokosten er næste ”Ting” vi glæder os til 

 

 

Den 27. oktober kl. 14.30 har Træfudvalget møde med kommunen, 

så mon ikke vi endelig får lov til at holde DNT-træf i Aalborg 

 

Den 19. november er der julefrokost, og prisen er som den plejer 

100,- kr. for medlemmer og kr. 150,- for ikke-medlemmer 

 

Den 15. marts er der tur til Brønderslev, til Michael Martens og hans 

togbane 

Forsidebillede: Nimbus Klub Aalborg, årstal ukendt, men fra 

1930’erne

Aalborg Nimbus Klub. 

Aalborg Nimbus Klub. 
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Side 2 

 

Aktivitetskalender 

 

19. oktober             

Klubaften i klubhuset Møde kl. 1900 (Jørn) 

16. november 

Klubaften i klubhuset Møde kl. 1900 (Bjarne) 

19. november   (Steffen) 

Julefrokost – tilmelding 26 62 72 37 Møde kl. 1400   (Palle) 

21. december     

Glöggaften  Møde kl. 1900 

18. januar 

Besøg på Aalborg Kaserne Møde kl. 1900 (Klaus) 

Info kommer senere 

15. februar 

Generalforsamling med spisning Møde kl. 1900  

(tilmelding til spisning kl. 1800) på 26 62 72 37 (Palle) 

  

15. marts 

Klubaften – tur til Brønderslev Møde kl. 1900 (Michael M) 

19. april 

Klubaften i klubhuset Møde kl. 1800 (Steffen) 

17. maj 

Køretur fra klubhuset Møde kl. 1800 (Søren) 

14. juni 

Køretur fra klubhuset Møde kl. 1800 (Klaus) 

 

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 

 

                                              

 

 

Side 3 

 

I ugerne 26-31 er der, hver mandag kl. 19 til 21, åben garage på Ryå 

Mejeri. 

Der vil helt sikkert blive arrangeret en tur 

Spontane ture vil også dukke op og vil blive annonceret via 

facebook, mail og telefonkæde. 

 

 

HUSK alle ture er afhængige 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 


