Formandens beretning for Nimbusåret 2015 som afgivet ved
generalforsamlingen den 18.januar 2016 i Valgmenighedens lokaler,
Holstebro.

Beretningen vil i år ikke afvige væsentlig fra beretningen de seneste par år.
Nimbusposten
Dog vil jeg begynde ved afslutningen, nemlig med klubbladet. Det er et –
synes jeg selv- godt lille blad, som efter min bedste vurdering er et væsentligt
element i at holde sammen på klubben, og er med til at give identitet i
klubben. Det er atter lykkedes – med hiv og sving, og ikke mindst
hovedsagelig Gull-Britts utrættelige indsats på leverandørsiden, at få
produceret to noget magre, men læsværdige og præsentable numre. Det skal
hun have tak for. Det ændrer ikke desto mindre ved det faktum, at det ikke
kan siges for ofte – kom dog med noget!!!, det behøver ikke ”kun” at være
lovprisninger af diverse træf, eller referater fra spændende udflugter – de er
udemærkede!!!! mange sider behøver det ikke være, det kan være om
mekanik, små betragtninger om stort og småt med bare lidt relevans til
Nimbussen, kørsel på samme, eller livet med og omkring den – i bred
betydning.
Om det er stavet korrekt, eller mangler tegnsætning efter den gamle
retskrivning – betyder mindre – bare kom med det – og meget gerne med
fotos. Vi – jeg skal gerne bearbejde, og rette til, bare vi lige får noget ind.
Året på hjul:
Året 2015 har såmænd trods store mængder af regn, og et noget mådeligt
forår alligevel formået at svinge sig op til at være nogenlunde hvad angår
muligheden for at få kørt nogle kilometre. Vi kan kun håbe på at det
kommende år bliver ligedan.
Efter beretningerne i Nimbus-posten, har diverse sædvanlige træf i 2015 nydt
godt af besøg fra Vestjydsk Nimbusklub, om end landstræffet i Ry eftersigende
havde en ”høj fugtighedsprocent”, ligedan har ”Veteran Vest” lagt ruter til
mange ture også for vore medlemmer.
Klubaktiviteter
Også i 2015 har klubaftenerne været pænt besøgt, det er rigtig dejligt, at
medlemmerne på den måde bakker op.

Team Neestræf:
Omkring vort træf i Nees, har vi et godt sammentømret team som klubben
skylder megen tak og mange gode tanker – i flæng kan nævnes Steen og
Karin, Bent ikke mindst, Agnete og husbond – og så selvfølgelig bestyrelsen og
vore stakkels ”tvangsindforskrevne” ægtefæller. Af samme grund har vi også i
16 valgt at lave en hyggeaften med planlægning af det kommende træf. Som
den flittige revisor har bemærket, har det i 2015 kostet omkring 800- kr. med
mad, grillbriketter og drikkevarer, servietter m.v. Jeg synes vi skal fortsætte
med den tradition, de penge er givet godt ud.
Årets Neestræf
I det kommende år har vi også fornøjelsen at have 40 års jubilæumsår. Vi er
p.t. i tænkeboks m.h.t. hvad vi kan gøre for særligt at markere det. Jørgen og
undertegnede har da også allerede et par spændende ideer til overraskelser og
nye aktiviteter med vores gamle Nimbus. Idéer som vi dog foreløbigt vil holde
for os selv. Men det skal dog ikke afholde folk fra at komme med gode ideer til
stort og småt i den anledning.
I den sammenhæng vil vi nok overveje at lade træfgebyret få en mindre
stigning, idet vi for første gang i mange år må konstatere et underskud i
forbindelse med træf. Men herom nærmere ved kassererens beretning.
Så mange var ordene. Tak for året der er gået.
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