Formandens beretning for Nimbusåret 2014 som afgivet ved
generalforsamlingen den 21.januar 2015 i Valgmenighedens lokaler,
Holstebro.

Så er der atter gået et år i Nimbusklubben.
Klubmøderne har været pænt besøgt, og atter engang må vi erkende, at hvis
man ikke har fået kørt på sin gamle maskine, er det ikke vejrets skyld.
Uden at ville gentage for meget fra sidste års formandsberetning vil jeg atter
sige at bestyrelsen har haft et fantastisk travlt år, men ikke specielt med
klubarbejde. Imod enhver gældende regel, og alle gode hensigter er det ikke
blevet til et eneste regulært indkald bestyrelsesmøde, men derimod en del
telefonsnakker, mails, sms’er. Vi synes selv det er gået endda. Bagsiden er, at
der i år kun er udkommet et klubblad, og det – ved vi godt – mindst ét for lidt,
selv om det var et mere omfangsrigt nummer.
Det kan ikke ændres, tiden har ikke været til det, og interessen – ja, I ved jo
selv hvor ivrige Ii hver især har været med at sende beretninger og indlæg til
bladet til enten mig eller Gull-Britt. Vi må håbe det bliver anderledes her i 15.
Men kørt bliver der, som det også fremgår af Nimbusposten. Mange i regi af
Veteran Vest, andre kører selv, mange i forbindelse med diverse træf landet og
udlandet over. Endelig har en del af os haft diverse sociale kørsler for
handicappede, festkørsel, ældrekørsler, man har kunnet læse om i bladet,
lokalaviser m.v. Ja endog en Galleriåbning på Fur er det blevet til..
Et godt kontingent fra Klubben drog traditionen tro afsted til DNT-landstræffet
på Lolland, som der er en fyldig beretning om i bladet, ligesom vi også i år var
repræsenteret til Als træffet.
Årets Neestræf holdt så nogenlunde antallet med 64 deltagere plus diverse
gæster hen over weekenden. Denne gang med en professionel musiker til at
underholde, hvilket viste sig at have den bi-effekt, at folk spontant begyndte at
danse. Græsmarken var atter engang øvelsesterræn for børn og unge – ikke
mindst Jens Chr. og Gert’s børn fik igen engang øvet sig. Det ser godt ud, og
man kan som ”knap så ung” som tidligere, ikke undgå at blive i godt humør af
det.
Efteråret kom og forsvandt med lynets hast syntes jeg, men alligevel havde vi
en rigtig god aften med foredrag i oktober, hvor Mogens fra Randers Nimbus
kom og berettede fra sin tur til Nordkap på ”bussen”. Et foredrag der lykkedes
at få afviklet, trods tekniske problemer med projektor og computer.

Ved årets juleafslutning var der rigtig fint fremmøde, hvor pakkerne under
larm og godmodig drilleri konstant byttede ejermænd, mens gløg,
pebbernødder og brunkager gled ned. Det var en hyggelig aften.
Og så er det jeg skal til at slutte min beretning af klart med ønsket om, at vi
igen må få et godt Nimbusår, men også med en appel til at man vil lade
tasterne producere en historie i ny og næ, som man så sender til undertegnede
(Hvis jeg da bliver genvalgt) eller til Gull-Britt. Det behøver ikke at være lange
romaner om eksotiske køreture, men måske et par stemningsfyldte
turberetninger fra MC-Veteran Vest’s ture, eller nyt fra en og andens
igangværende garageprojekt, udfordringer man har haft i form af mekanik,
synsbestemmelser, nye regler, eller hvad der nu er relevant og lidt
underholdning i. Langt de fleste af Jer dagligt sidder foran en computerskærm i
kortere eller længere tid. Så er det let lige at sende et billede med lidt tekst,
eller en lille historie. . . nok om det.
Her til slut vil jeg have lov til lige at standse op et øjeblik, for der sker i dag
noget vigtigt i dag i klubben.
En af de store i klubben helt bogstavelig og i overført betydning. Vores
allesammens støtte og altid hjælpsomme medlem og bestyrelsesmedlem Aage,
har længe meldt ud at med de passerede 70 år og generalforsamlingen i dag,
så synes Aage at han vil stoppe i bestyrelsen. En beslutning jeg forstår og
respekterer, men personligt er træt af. Men sådan er det nu. Det må vi – GullBritt og jeg så se at vænne os til. Aage blev valgt ind i bestyrelsen den 7.
februar 2009, og har som sådan været et flittigt bestyrelsesmedlem i 6 år.
Personligt og på bestyrelsens og klubbens vegne vil jeg have lov til at sige
Aage tak for indsatsen, men dog i håbet om at du fortsat vil være aktiv og
med, når vi fattes hjælp og opmuntring. Tak.
Så mange var ordene. Tak for året der er gået.
Thorbjørn Strunk
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