Formandens beretning for 2010 afgivet på
generalforsamling den 27. januar 2011. på Hotel nr. vinkel i
Lemvig
Så er vi atter kommet igennem et år med ro og et ambitionsniveau
uden landstræf, messer eller andet der har trukket store veksler på
medlemmerne.
”2010 blev ligesom 2009 ”et stille år”, måske lidt for stille, for vi
kan i hvert fald konstatere, at vi nu kun er knap 60 medlemmer i
klubben – lidt ærgerligt, men måske forventeligt, taget de forrige
års debat om medlemskriser, manglende unge mv. i betragtning.
Jeg tror vi må erkende, at vi har en størrelse på indtil 80
medlemmer, men skulle dog nødigt under de 50.
Årets gang har fulgt skabelonen med Nees træf i dagene 18 – 20
juni.
Det var en rigtig god weekend med godt humør, en god fællestur til
Lystbækgård med Berit Kiilerich og hendes får – ikke uden
dramatik, da en anden gæst fik et ildebefindende midt i det hele.
Til træffet havde Steen sørget for grisen, skilte, grill, skraldespande
m.v. havde Bent sørget for.
I år var der ekstra ”hyggetelt” på pladsen. Indenfor i ”LU-centret”
lørdag, havde Aage sørget for harmonikaspil.
Der var dog et efterspil på årets træf, idet vi trods aftaler og nøje
instruks om hvorledes vi skulle sikre os LU-centret i Nees til samme
weekend i det kommende år, som i de øvrige snart 10 år.
Alligevel ”forsvandt” stamweekenden, idet en anden åbenbart
havde bedre forbindelser end vi havde
Resultatet er, at dette års Nees træf er skubbet én weekend til den
24 – 26. juni.
Tilfældigheder eller …. ?? ja det finder vi aldrig ud af.
En hel del fra klubben fandt i de varme sommerdage i juli frem til
Mosten MC's klubfaciliteter på Djursland ved DNT's årstræf.
Det var nogle varme dage med baneræs, hygge og samvær.
Sæsonnen sluttede traditionen tro med juleglögg, æbleskiver og
pakkespil den 1. december i klublokalerne hos Bent. Med Bents
hest næsten som aktiv deltager i døren, var det også en aften der
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vil blive husket som lidt ud over det sædvanlige.
Året igennem har folk i mindre grad mødtes til klubafnerne, men
nok i større omfang privat og til turene i regi af MC-Veteran Vest.
Nogle hyggelige ture i det vestjyske, sammen med andre der også
kører på noget gammelt historisk jern i forskellige udformninger.
Bestyrelsen havde i sidste halvdel af 2010 søgt at arrangere 1.
hjælps kurser for medlemmerne – også i lyset af det føromtalte
ildebefindende – forhåndsinteressen var forholdsvis stor, men da
der skulle medldes til svandt interessen til forholdsvis få.
Det er lykkedes at stable et hold på 16 på benene. Kurset der er
certificeret finder sted om få dage i begyndelsen af februar.
Ikke alle er deltagerne er fra Vestjysk Niombusklub, grundet den
lave interesse, så der er fyldt op med øvrige interesserede, bl.a. fra
Thyholm classic. Vestjysk Nimbusklub betaler afgiften for de
deltagende medlemmer fra vestjysk nimbusklub.
Ellers mangler vi fortsat evt. at afvikle et ”tumle-kursus” på
køreteknisk anlæg i Skive sidste lørdag i april, hvis der er deltagere
nok.
Vi havde ligeledes en forsigtig føler ude i forhold til at arrangere en
evt. påske/pinse tur til Harzen i en forlænget weekend, hvis der var
tilslutning til det. Det lader ikke til at være tilfældet. Videre er det
på nuværende tidspunkt også et spørgsmål at finde ressourcerne i
bestyrelsen til at arrangere dette, da bestyrelsen er rimeligt
optaget af konkurrerende forpligtigelser.
Vi magter med andre ord ikke i 2011 at løfte denne udfordring,
men som sagt ser det heldigvis ud til at det kommer til kun at
skuffe forholdsvis få.
Vores økonomi har det fint, hvilket man kan høre mere om når Ida
fremlægger budgettet til godkendelse.
Jeg vil slutte af med at nævne at klubbladet nu har fået nyt navn
om om få uger vil komme for første gang med sit nye navn:
Nimbusposten.
Navnet blev kreeret af Bo Søndergaard fra Holstebro, og navnet
valgt som et underholdende element i den overståede
juleafslutning.
Således lød beretningen. Thorbjørn Strunk januar 2011.
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