Side 4
Siden sidst
Første blad i det herrens år 2020 og tænk jer, det er 20 år siden
Aalborg Nimbus Klub blev stiftet, meget er selvfølgelig sket siden,
men det meste er stadig ved det gamle og dog, vi skal arrangere
DNT træf i Aalborg for første gang, det bliver godt. Kunne du tænke
dig at høre mere, så mød op til næste medlemsmøde d. 18. marts. Vi
får brug for en masse frivillige hænder, måske bare 1/2 time i uge
31, så kom og hjælp os med at gøre det til et mindeværdigt træf.
Efter træffet i efteråret vil vi holde vores jubilæum, og vi håber på
rigtig mange fremmødte, det bliver en fest.
Vi afholdt generalforsamling d. 19. februar med 12 fremmødte, og
der er udsendt referat.
Palle har fået prøvefremstillet træf T-shirts til både medhjælpere og
træf-deltagere; det bliver godt, at lufte dem til sommer.

Vi har fået en invitation til at besøge HMC i Vester Hassing sammen
med Sæby Nimbus Klub, så vores første ”spontane” køretur er på
skinner, vi mødes der kl 19.

Mvh. Den gamle redakteur
Forsidebillede: Carsten Grønquist Knudsen i fin stil på Rømø
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Aktivitetskalender
18. marts
2. Medlemsmøde om DNT-træf

Møde kl. 1900

(Palle)

24. marts
Foredrag hos HMC

Møde kl. 1900

Hos HMC

15. april
Klubaften i klubhuset

Grøn T-shirt: Pris: ca. kr. 125,00

Møde kl. 19

00

(Steffen)

Grøn sweatshirt: Pris ca.kr. 250,00

kan bestilles hos bestyrelsen (P.S. Prisen er ikke endelig fastlagt, afhænger af antal bestillinger)

8. maj
St. Bededagsoptog hos Ulvene
20. maj
Køretur fra klubhuset

Møde kl. 1900

(Bjarne)

17. juni
Køretur fra klubhuset

Møde kl. 1900

(Steffen)

24. juni
3. Medlemsmøde om DNT-træf

Møde kl. 1900

(Palle)

27. – 2. august
DNT-træf på Dyrskuepladsen
19. august
Køretur fra klubhuset

Møde kl. 1900

(Bjarne)

30. august
Madpakketur

Møde kl. 1000

(Klaus)

Spontane ture vil også dukke op og vil blive annonceret via
Facebook, mail og telefonkæde.
HUSK alle ture er afhængig af vejret.

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
Billagskontrollant suppleant:
Linda Nielsen
Postadresse: Frejasgade 16, 9000 Aalborg
Klubadresse: Bakkegaardsvej 4, 9000 Aalborg
Mailadresse: aalborgnimbus@gmail.com

