Bestyrelsens beretning ved generalforsamling
d. 27.01.07.
afholdt på Humlum Kro.
Så er der igen generalforsamling i den lille Vestjyske Nimbusklub. Det er ikke
så længe siden det sidst skete, nemlig i april i det forgangne år, men med
vedtægtsændringerne som blev besluttet på det sidste møde, er
generalforsamlingen blevet en vinterbegivenhed.
Vi har haft et ”lille” år, hvor vi i bestyrelsen har forsøgt at efterkomme de
ønsker som medlemsundersøgelsen sidste år bragte for dagen, vi har ændret
bladet både hvad angår indhold, og udgivelser fra to til 4 gange årligt. Og
derved forsøgt at være lidt offensive indadtil, så medlemmerne af klubben
oplever, at det at være medlem af Vestjysk nimbusklub har et reelt indhold, at
der sker noget. Også gennem bladet lærer man hinanden at kende – og ikke
mindst de nye medlemmer at kende – det gør det nemmere at snakke
sammen når man ses.
Jens Houmark har som en af ”de gamle” medlemmer lagt ud med at skrive
artikler om deres forhold til Nimbussen, hvilket også er med til at sige noget
om hvem der er i klubben, og gøre bladet interessant at læse. Det burde i
sagens natur kunne komme til at give stof til bladet i mange år. En anden
opfølgning på medlemsundersøgelsen er de planlagte skrueaftner hos Gert i
Struer her i starten af februar. Noget der stod meget højt på medlemmernes
ønskeliste. Klubaftnerne har vi fastholdt. Det er jo ikke meningen at ”det hele
skal vendes på hovedet”.
På meget lidt vestjysk vil jeg have lov til at mene udfra de tilbagemeldinger vi
har fået, det klubblad er ikke så ringe endda. Lige som klubbladet er vores
hjemmeside et rimeligt besøgt sted, kan jeg se. Det kneb lidt med
opdateringen i oktober, november og december måneder grundet min
arbejdsmæssige situation, men nu skulle den gerne køre igen med løbende
aktuelle nyheder.
Udadtil har vi, som vi dels meddelte på klubaftenen d. 6. december og i
klubbladet seneste nummer, sagt ja til at arrangere en Nimbusmesse i
Remisen Brande.
En rimelig markant markering af Vestjysk Nimbusklub på Danmarkskortet,
men som undersøgelsen gav udtryk for så ønskede man at klubben blev synlig
– og det bliver den i hvert fald nu !
En ganske stor historie der løber af stabelen i dagene 23. – 25. marts i år. Vi
har haft, og vil få mere travlt med at få det hele til at gå op i en højere enhed.
Vi tror selv på at det nok skal blive godt.

1

Vi har allerede haft fat i flere af Jer for at låne cykler, grej og meget andet, og
vi er ikke færdige endnu – så indtil videre tak for tilsagn, råd og opmundring til
Messen.
Det var lidt om hvad der kommer, bortset fra Neestræf, klubaftner m.v. Der er
også grund til lige at se bagud i 06, hvor vores træf i Nees som sædvanlig,
kunne man måske sige, var rigtig godt. Det var en god weekend på alle måder
der sammen med Sct. Hansbål, båltale ved Bjarne Quist, tur til Thyborøn var
med til at skabe en god ramme om jubilæumstræffet. Der er ved at være en
del traditioner omkring træffet, traditioner der sammen med bladet,
hjemmesiden, klubaftner, fælles køreture alt sammen er med til at give
Vestjysk Nimbusklub liv, indhold og en fremtid. Jeg håber I fortsat vil bakke
bestyrelsen op i arbejdet.
Som det fremgår af bladet, er der kommet en del nye medlemmer til her i
løbet af 2006, det er dejligt at se, og jeg håber de vil føle sig velkomne, og
være med til at bidrage til klubbens aktive liv og virke. Vi er nu omkring 65
medlemmer, der ganske vist dækker over langt flere mennesker, da der er
flere der har husstandsmedlemskab, så vi har kun grund til at være tilfredse.
Jeg vil til at slutte af med at sige tak til Steen og Knud Erik for godt
samarbejde, men en speciel og stor tak skal lyde til Bent Bjerg, der gang på
gang har bistået os med gode råd, sin enorme viden og utrættelige flid i
arbejdet for klubben, ligeså til Ejgil Pedersen og Aage Kjærgaard Olsen, der
trods det at blækket på hans medlemsbevis til klubben knap nok er tørt,
allerede har kastet sig ud i at hjælpe her rundt omkring i arbejdet med at få
messen i Brande op at stå.
Så mange var ordene.
Thorbjørn Strunk
Formand for Vestjydsk Nimbusklub.
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