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Formandsberetning generalforsamling d. 29.04.06. Vestjydsk 
Nimbusklub. 
 
Jeg vil indlede denne formandsberetning, med en kort status: 
 
Jeg fik for et års tid siden det ærefulde hverv at blive valgt ind i bestyrelsen for 
Vestjydsk Nimbusklub, og ved konstitueringen oveni købet formand for 
samme.  
Det synes jeg var noget af en tillidserklæring til en så ”ung” og ny mand – og 
det synes jeg stadigt at det er.  
Først vil jeg konstatere at de arrangementer der i det forløbne år har været 
afholdt i klubbens regi har været velbesøgte – ikke mindst træffet sidste år har 
vi fået ros for, specielt fra de tilrejsende, der fandt at det var et godt træf. At 
vi så I år vil forsøge at lave det endnu bedre vil vise sig om det kommer til at 
holde stik. Normalt skal man ikke sådan nævne navne. Men jeg synes at der 
nu er lejlighed til at takke ikke mindst Bent Bjerg for hans indsats ved sidste 
års træf, og i det hele taget for hans beredvillighed til altid at stille op og 
hjælpe med råd og dåd, uden hans bistand til hvad, og hvordan - var det ikke 
gået. – Tak for det. 
Der kunne nævnes flere, men vi skal også videre, og det er trods alt ikke giro 
413. 
  
I året der er gået har jeg benyttet lejligheden til hver gang den har budt sig – 
til at lytte, og få fornemmelsen for hvad er det for en klub jeg nu er formand 
for. Og det er jo en herlig klub, har jeg lyttet mig til. Fuld af virketrang og 
meninger. Det med virketrangen kommer jeg tilbage til. 
Det med meningerne, ja de mangler ikke – heller ikke fasthed i den form de 
bliver udtrykt med, når man taler mand til mand. Med andre ord – umiddelbart 
lader det til at klubben er sammensat af en flok individualister, dybt forankret i 
det vestjyske. Det vestjyske giver sig bl.a. udtryk i at nok kender man sit eget 
værd – og det er jo godt, men man behøver jo ikke ligefrem at skilte med det 
– der er dog enkelte undtagelser herfra….uden at nævne navne. 
 
Dette med at man ikke behøver at skilte med sin eksistens kan have mange 
gode begrundelser, eks. ikke at reklamere til eventuelle tyveknægte, 
velvidende at de største liebhavere til vore klenodier, er os selv – og vi kender 
jo hinanden. En anden grund kunne reelt være ønsket om beskedenhed og at 
være ubemærket. Uanset hvad begrundelsen kan være – og det er ikke fordi 
jeg synes de ikke kan være gode hver især, det kan de sagtens, men det 
betyder at Vestjydsk Nimbusklub kan være svær at få øje på, set udefra. 
 
Vi i bestyrelsen er klar over at klubben engang talte omkring det dobbelte 
antal medlemmer, en efter danske og ikke mindst vestjyske forhold meget stor 
klub. Men som vi kan også konstatere er vi nu noget færre, præcist hvor 
mange vil jeg komme ind på lidt senere. Vi er også klar over at nedgangen 
ikke kun skyldes almindeligt frafald. Der er mindst en indlysende faktor som 
jeg vil komme ind på om lidt. De andre begrundelser vil jeg lade være fortid, vi 
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vælger at se fremad, og se hvad vi kan gøre ved det udfra det udgangspunkt 
som vi har.  
Det var derfor vigtigt for os som bestyrelse at kende noget til medlemmernes 
holdninger til mangt og meget, så vi i bestyrelsen ligesom har noget at rette os 
efter. For tallene for medlemmer, og antal medlemmer til arrangementer taler 
for sig selv – ikke at der ikke kommer nogen, - det gør der, men der er mange 
– rigtigt mange der ikke kommer, og mange der stort set aldrig kommer, 
hvorfor – hvad mener de, er det ok?, eller gemmer der sig andre ønsker bag 
denne adfærd, ønsker som vi evt. kan og vil gøre noget ved?? 
 
Men umiddelbart står klubben overfor et stort problem. 
Siden sidste generalforsamling er klubben blevet mindst 3 medlemmer færre – 
heriblandt Hans Knudsen, det ene af vore æresmedlemmer, som nævnt i 
klubbladet, vi er nu 55 betalende medlemmer. Det er ikke fordi de tre frafaldne 
er blevet trætte af klubben, de er faldet for den generelle endelige 
pensionering, kunne man kalde det. Den ”pensionering” som vi alle ender med.  
Den konstatering at vores medlemsskare er godt op i årene, og at jeg som 
knap 50 årig hører til blandt de yngre, sammen med vel omkring 20 % af 
klubbens medlemmer, giver stof til eftertanke om klubbens fremtid – og den 
viden og kunnen som klubben (stadigt)ligger inde med. Rent statistisk vil en 
stor del af medlemmerne naturligt om 15 år ikke længere være blandt os. 
Vi står overfor et problem. 
Det var den konstatering der bl.a. var et af motiverne bag undersøgelsen hos 
medlemmerne. 
 
Vi ville med vores vejledende medlemsundersøgelse stille nogle overordnede 
spørgsmål om klubben dens aktiviteter m.v. 
 
1. Er folk tilfredse med det der tilbydes i klubben, aktiviteter, mængden og 
indholdet af dem – og under alle omstændigheder, hvilke typer af aktiviteter – 
indhold skal aktiviteterne have? 
 
2. Dernæst hvad tænker medlemmerne om formålet med aktiviteterne – og 
dermed med klubben, og dens fremtid. _ Er klubben en ren social 
foranstaltning? – en ren vidensdatabase om nimbussen og dens teknik?, en 
blanding?, men i givet fald - med vægt på hvilken del?.  
Hvordan skal vi forholde os til naturens orden – hermed tænker jeg som før 
nævnt på, at klubbens størrelse alene af naturlige årsager, som jeg indledte 
med, kan se frem til et svind, der i løbet af de kommende – slag på tasken 15 
år vil blive markant og mærkbart. Med dette frafald forsvinder der også en 
meget stor viden om Nimbussen og de historier der er omkring motorcyklen, 
hvorledes forholder klubbens medlemmer sig til det, ønsker man at forholde 
sig til det?  
 
3. Vi har også ønsket at kende medlemmernes holdning til klubbens profil og 
PR-virksomhed. Herunder hjemmeside, klubblad m.v. – også i lyset af at 70 % 
af de danske husstande i dag har computer og internetadgang, og at klubben 
dermed også bliver synlig for evt. potentielle nye medlemmer. Jeg har drøftet 
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dette med flere af Jer gennem det forløbne år, og har ofte hørt argumentet: 
jamen vi kender alle de Nimbusser der er i området – jo måske, det vil jeg 
alligevel betvivle at det forholder sig sådan, og hvad mere er, så ved jeg, at 
der er en del i 30 – 40 års alderen, der pusler med tanken om at anskaffe sig 
Nimbus, men holder sig tilbage, grundet ukendskab til cyklen, hvad med 
service, hvor kan man henvende sig etc. Vi i bestyrelsen finder det vigtigt at vi 
forsøger at blive så synlige i det midt- og vestjyske, at det potentiale der 
åbenbart er får mulighed for at realisere deres drøm, og dermed gennem 
klubben være med til at sikre det forestående generationsskifte, og sikre den 
viden som er i klubben, hvis ellers man er parat til at dele sin viden. 
 
4. Vi har endelig et par konkrete spørgsmål a lá det med julefrokosten, som vi 
har taget med, - og så har vi stillet papir og konvolut til rådighed til 
medlemmerne for at de skulle kunne skrive deres forslag til aktiviteter op. 
 
Der er i den undersøgelse vi har sendt ud 54 spørgsmål – mange når de 
efterfølgende skal behandles – da det giver ca. 2160 kombinationsmuligheder, 
men jeg må sige at klubbens medlemmer har taget handsken op og har med 
en svarpct. på 27,3 langt oversteget det succeskriterium som jeg selv havde 
sat op - det er flot – tak for det. 
 
For nu at tage det første først, 
Det med de kendte aktiviteter, ja så er der med 86 % tilslutning et 
overvældende flertal mod 14% for, at man får noget for sit kontingent – ingen 
er i tvivl. Det er jo en god begyndelse. 
Men så begynder det at blive noget mere nuanceret. 
Vedr. de aktiviteter der pågår, er der almindelig enighed om at træffet ikke gør 
det alene – det er der faktisk kun 14 % der mener at det gør. Ligedan er der 
43% der mener, at med andre aktiviteter ville de være mere aktive mod 21%.  
Samtidigt føler 73 % at det nuværende aktivitetsniveau er passende !!! Og at 
det nuværende antal klubaftner er passende(79%) ! Hvordan går det op? 
Det kan hænge sammen med at det kun er 53 % der prioriterer klublivet højt, 
mod 47 % der enten ikke gør det(40%) eller som tvivler(7), og at kun lidt over 
halvdelen finder de aktiviteter der er, spændene(53%). Ellers at over 
halvdelen hverken deltager, eller har mulighed for at deltage i klubbens 
klubaftner. Hele 60% finder at der er for langt til Nees. ( Det samme antal 
finder, at klubaftnerne kunne finde sted forskellige steder i landsdelen 
13%uenige og 27% ved ikke). Pudsigt nok er der bred enighed(67%) om at 
klubben skal have et fast tilhørssted. 
 
Det kan også hænge sammen med indholdet på foredrags-/klubaftnerne idet 
kun 28 % mener at disse skal omhandle historiske eller nimbusrelaterede 
emner. Resten mener enten at klubben også skal beskæftige sig med andre 
emner( 64 %) og ikke behøver at have et oplysende(28+36%)indhold, men 
snarere gerne må have et underholdende indhold(69%) 
Vi kan med andre ord måske gøre noget på indholdssiden af klubaktiviteterne 
for at gøre det mere spændende at være medlem. 
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Hvad angår det næste spørgsmål, ja så er der hurtigt overstået, for der er ikke 
megen diskussion idet der er 100% opbakning til, at den viden der er i klubben 
om mekanik skal bevares for eftertiden, og at klubben er stedet hvor regionens 
nye nimbusejere bør kunne henvende sig for at få råd og vejledning – ligesom 
80-86% af de nyværende medlemmer bruger klubben til dette formål. 
 
Hvad angå vores profil, så er det næsten ligeså klar: 
 
Vi må have et super godt klubblad idet 86% finder det meget interessant, men 
samtidigt siger 79% at bladet gerne må være mere omfangsrig, handle om 
andet og mere end Nimbusmekanik, så må det gerne udkomme en gang i 
kvartalet – og det bedste er at man er villig til at betale for et større blad, der 
udkommer oftere. 
Hvad angå bestyrelsens sidste tiltag med en hjemmeside, så oplyser hele 79% 
at de har set den, og samme pct. – 79 finder både at hjemmesiden er vigtig 
for at holde sammen på klubben, og at den er vigtig for at tiltrække nye 
medlemmer. Det hænge godt sammen med at der er 100% opbakning til at 
klubben skal være mere synlig i det vestjyske klub- og foreningsliv. Så jeg må 
have taget fejl i min indledning om at vi ikke behøver at skilte for os selv. 
 
Vi havde også et par konkrete følere ude hvad angår konkrete 
aktiviteter. 
Hvad angå julefrokosten, ja så er tilslutningen noget ”lunken”, da kun er 40% 
der direkte synes det er en god ide, men derimod godt 60% der for de flestes 
vedkommende ikke rigtigt ved hvad de skal sige til det, eller direkte mener de 
er uenige. 
 
Hvem skal vi så ”lege med”? Ja her er der massiv opbakning til at vi tager 
kontakt til andre motorcykelklubber m.h.p. arrangementer – hele 88% mener 
det, og når vi prøver at kredse det ind om det udelukkende evt. skal være 
klubber med interesser i veterankøretøjer/MC?; der er stadigt kæmpe 
opbakning med mellem 71 – 79%, med de 79 på veteranMCére. Så her er 
ingen tvivl, medlemmerne vil gerne ud at køre, også med andre end 
Nimbusser. 
 
Vi vil også gerne have sorte fingre i vinteraftnerne, idet hele 53% vil deltage i 
skrueaftner, hvis de bliver arrangeret, kun 13% vil ikke.  
 
Endelig kan vi i bestyrelsen konstatere at vi ikke kun er sat ”på jord” for at 
være medlemmernes tjenende ånder, idet 73% ikke er af den opfattelse, det 
stemmer godt med at 64% gerne vil give en hånd med ved klubaktiviteter, - 
Tak for det, det kan godt blive nødvendigt. 
 
Endelig kan vi nok sætte en generel SMS-kæde i bero, idet kun 30% er direkte 
interesserede i det, hvorimod hele 50% ikke rigtigt ved hvad de skal mene, og 
21% er direkte imod.  
Der var ikke nogen konkrete forslag til aktiviteter, ligesom der ikke var nogen 
relevante kommentarer. Bestyrelsen ser de indsendte besvarelser, hvorefter 
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de vil blive destruerede, så kun resultaterne består, og de vil evt. senere blive 
trykt eller lagt på hjemmesiden til almindelig orientering. 
Til slut har medlemmerne massivt givet opbakning til den foretagne 
undersøgelse. 
 
Hvad kan vi så som bestyrelse konkludere ud af undersøgelsen i 
hovedtræk?: 
Det småsnakken som jeg i det forløbne år fra tid til anden har hørt rundt 
omkring – er kun småsnakken, og højttænkning til drøftelse, de store generelle 
principielle uenigheder er der egentlig ikke, der er forbløffende mange ting som 
man er meget, meget enige om, og heldigvis drejer det sig om de principielle 
linier der peger fremad. 
 
Vi har en god klub, der holder af deres Nimbusser, og godt kan li at være 
sammen, og gerne være sammen uforpligtigende med et godt grin hvad enten 
vi selv skaber det eller vi får andre til at hjælpe os. 
Vi i bestyrelsen må så i tænkeboks for at få det til at gå op i en højere enhed. 
 
Vi har med andre ord fået nogle pejlemærker: 
Vi skal ikke have flere aktiviteter, men have gjort noget ved indholdet af de 
eksisterende aktiviteter, så de appellerer til flere, herunder:  
- klubaftner 
- foredrag 
- samarbejd med andre MC-klubber 

Vi skal have set på vores klubblad – omfang og udgivelseshyppighed. 
Vi skal sikre at den viden der er, bliver sikret, og kan gives videre til 
kommende nimbusejere. 
Vi skal være synlige så vi er til at få øje på, ikke noget med at ”putte sig” 
 
PÅ den baggrund skal vi i bestyrelsen nu have udarbejdet nogle 
succeskriterier, og se hvad vi indenfor rimelighedens grænser kan leve op til. 
En ting lover jeg, det bliver ikke de første mange år jeg laver en ny 
undersøgelse ! 
 
Umiddelbart står vi nu overfor en ny sæson, programmet for tiden frem til og 
med Træffet i Nees er planlagt. Jeg skal blot her nævne at vi er blevet inviteret 
til Fiskedag i Thyborøn sidste lørdag i juli kl. 10.00. de har reserveret pladser 
til os og byder på mad og en fadøl. Lidenlund dagene er i år aflyst. Vi er blevet 
inviteret til at udstille på Remisen i Brande, et kultur- og konferencested til 
januar 07. 
Overlade ordet til dirigenten for at gå videre. 
 
Thorbjørn Strunk. April 2006. 


