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Formandens beretning for Nimbusåret 2013, som afgivet ved 

generalforsamlingen den 22.januar 2014 i Valgmenighedens lokaler 

Holstebro.  

2013 i Vestjydsk nimbusklub. 

År 2 i Pers lokaler i Oddesund. Klubmøderne har været pænt besøgt. 

Beklageligvis ser det også ud til at vi med flyttet har overskredet den ”magiske 

grænse” for hvor langt medlemmerne der bor længst væk kan køre. Det 

gælder også – må jeg bekende - mig selv. 80 – 90 km er i overkanten efter en 

god arbejdsdag, og så må det dobbelte være endnu sværere at mobilisere 

overskud til. Det er ikke umiddelbart let at finde egnede alternativer der passer 

bedre geografisk, så vi må håbe at vi alligevel kan holde sammen på klubben, 

eks gennem vort årlige neestræf, klubbladet – og så de aktiviteter og træf, 

som vi også deltager i hver især. 

2013 var et godt køreår, med et brag ef en god sommer, og ditto efterår. 

Sjældent har vi kunnet sidde i saddelen fra start til slut, som angivet af 

forsikringen, men i år kiunne vi. Håber vi alle har haft mulighed for at ”skønne 

på det”. 

I 2013 har bestyrelsen haft nok af gøremål – dvs. Ikke så meget i klubregi, 

som i vores privatliv hver især. Der har været fart på i bestyrelsen, hvilket 

også kan aflæses i aktivitetsnivauet i klubregi. 

Alligevel var 2013 året hvor vi bidrog som et af de væsentlige elementer til 

festligholdelsen af Oddesundbroens 75 års jubilæum. En flot dag i maj med en 

lige så flot tilslutning fra medlemmerne. Det skal der lyde tak for. 

Vores eget træf i Nees, var meget traditionel, med god opbakning fra hele 

landet, helstegt gris, og alt hvad der hører til. Årets udflugt var et godt gensyn 

med ”Mathildes kaj” og Tom. Her er der også ved at være en god kultur om at 

man hjælper til i det store og små som deltager. Det gør det hele lidt lettere.Vi 

glæder os allerede til træffet den 20 – 22 juni i år. 

Årstræffet på Sjælland ved Tuse, var også velbesøgt af medlemmerne. Et godt 

træf, som Gull-Britt har beskrevet i sidste nummer af Nimbus posten. 

Det lader til at det årlige ”kvarterfestival” i Holstebro er blevet ”bidt af en 

nimbus”. I hvert fald lykkedes det atter i år, trods datoen 7-9-13, at samle 3 

Nimbusser til at køre en tur med de mange børn og unge. En stor oplevelse for 
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alle som kunne deltage. Hvis vi får buddet igen, vil jeg opfordre til at alle der 

overhovedet kan deltager. Det er simpelthen en oplevelse. 

Derudover har medlemmerne deltaget i diverse løb, træf og øvrige events 

landet over. Noget vi, Gull-Britt og jeg, der forsøger at holde stof til tre 

klubblade meget gerne modtager billeder og tekster til.  

Apropos klubblad. Så er det nok ikke gået upåagtet hen, at vi har haft rigeligt 

besøg af sættenissen i forbindelse med samarbejdet om at trykke ”Nimbus 

Posten”, diverse såsom kalender med åbenlyse fejl, ditto medlemslister, 

klæbemærkater med sjuskefejl m.v. Der er kun at sige, at vi arbejder ihærdigt 

og utrætteligt på sagen, men trykkeriets store smidighed og velvilje, 

professionelle layout kan bære meget – også de nævnte udfordringer, selv om 

man iblandt kan blive lidt træt ;o). 

Så mange var ordene, og jeg vil hermed slutte af med at ønske et godt 

nimbusår 2014.  

Thorbjørn Strunk  

Formand for Vestjydsk Nimbusklub Januar 2014 . 


