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Formandens beretning for Nimbusåret 2012, som 

afgivet ved generalforsamlingen den 24.januar 2013 

i Valgmenighedens lokaler Holstebro. 
 

Så gik 2012. Et Nimbusår ganske efter de gamle traditioner i 
klubben. 
Allerede i den 1. februar havde Gert igen budt til anderledes 
klubaften i sine værkstedshaller i Struer. Det var en aften hvor en 
60 – 70 mennesker trodsede sne og kulde, og mødte op til en 
hyggelig aften med legestue for ”voksne” drenge – og enkelte piger. 

Der var fremvisning af Jan Mikkelsens hjemmelavede 
forbrændihgsmotorer, Jysk RC Truck fremviste imponerende 
fjernstyrede trucks og andre arbejdsmaskiner m.v. Efterfølgende 
diskede Gert op med det velkendte imponerende kaffebord. Det var 
et godt initiativ Gert. Tak for det ! 
 
Det var året hvor vi fik nyt klublokale i ”Oddesund Nord” i Pers 
fantastiske lokaler. 
En måske noget ”decentral placering” i forhold til den 

geografiforståelse vi ellers sædvanligvis har i klubben, var en af de 
overvejelser vi i bestyrelsen havde i den sammenhæng. 
Så det var med stor spænding vi i bestyrelsen har fulgt med i 
deltagerantallet til klubaftenerne gennem året der er gået. Allerede 
fra indvielsen den 21. april var der flot fremmøde, og det holdt ved.  
Vi kan glædeligt konstatere, at der året igennem har været pænt 
mange fremmødte medlemmer.  På intet tidspunkt har der været 
under 10 fremmødte pr. mødeaften, og til Juleafslutningen den 5. 
december var over 20 medlemmer fremmødte. Det var en rigtig 
beslutning, og et flot tilbud og mulighed som Per dér gav klubben. 
 
I 2012 blev det atter til en gang ”Nimbus a la carte” denne gang på 
Vilhelmsborg Kro den 18.april, hvor en snes medlemmer ”åd” sig 
gennem 17 kg flæsk med tilhørende mængder af sovs, rødbeder og 
kartofler. 
 
Så var der lige ”Giro d’Italia” som klubben blev inviteret til at være 
stafage for i Lemvig den 6.maj. Vi havde linet vore busser op i to 
rækker på P-pladsen bag Rema 1000 i Lemvig, og nød en hyggelig 
råkold søndag, hvor mange – trods kulden - der lagde vejen forbi, 
mens man ventede på, at det store cykelfelt skulle komme susende 
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forbi på søvejen lige ved siden af. Nok ikke en begivenhed der 

gentages lige med det første. 
 
Årets Neestræf blev afviklet på den tidligere så traditionelle 
weekend 15. – 17. juni i Nees. Det var atter et velbesøgt træf med 
over 70 deltagere. Årets fællestur gik til Familien Andersen i Ulfborg 
der har en unik Folkevognsudstilling. Det var et populært mål for 
udflugten. Efterfølgende var der for de der ønskede sig en 
yderligere tur – rundtur om Nissum Fjord, med Pit-stop ved 
strandingsmuseet i Thorsminde. Det var igen et godt træf, der på 
græsset ikke mindst var en fornøjelse, da der var et leben af unger 
der fik lært at køre Nimbus.  
 
I efteråret var der ud over den traditionelle velbesøgte 
Juleafslutning med æbleskiver, gløgg og pakkespil et nyt tiltag som 
klubben var blevet inviteret til. Der var ”kvartersfestival” i Holstebro 
den 1. september. Her gav 5 nimbusser godt en hundrede børn og 
unge en kæmpe oplevelse med rundture og fremvisning af og på 
Nimbusserne. Jeg kan kun opfordre medlemmerne til at give sig 
selv den store oplevelse det var, hvis vi får buddet igen. 
 
Kørselsmæssigt har medlemmerne som vanligt kørt en del sammen 
til bl.a. træf rundt om i landet, som man sædvanligvis kan læse om 
i medlemsbladet, derudover bakker medlemmerne godt op om 
turene der arrangeres i regi af MC-Vetran Vest.  
 
I 2012 er medlemsbladet udkommet tre gange, og har dermed for 
første gang i flere år levet op til bestyrelsens målsætning. I den 
sammenhæng er der kommet nyt liv i hjemmesiden, der besøges 
pænt året igennem, og som er søgt rimeligt ajourført i den 
udstrækning der er begivenheder der når så langt. Af udvikling vil 
vi senest til Nees træffet forhåbentlig være klar med et simpelt, 
pålideligt og sikkert elektronisk betalingsmulighed via 
hjemmesiden. Vi testkører p.t. et program. 
 
For 2013 har bestyrelsen ambitioner om at hjælpe til med at 
udvikle vores klubhus- og måske klubaftenerne yderligere i 
samarbejde med bl.a. Per, samt at fastholde de allerede kendte 
pejlemærker året igennem, i det håb at medlemmerne synes det er 
gode arrangementer og vil bakke op om såvel det traditionelle, som 
de ad hoc tiltag der kommer gennem året. 
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Så mange var ordene, og jeg vil hermed ønske et godt nimbusår 
2013. 
 
Thorbjørn Strunk 
Formand for Vestjydsk Nimbusklub Januar 2012 . 


