Formandens beretning for Nimbusåret 2016 som afgivet ved
generalforsamlingen den 25.januar 2017 i Valgmenighedens lokaler,
Holstebro.
Indledning:
Dette års formandsberetning bliver forholdsvis kort, daklubben har været
samlet om henholdsvis Klubbens 40 års jubilæumstræf i juni i Nees, og senere
det meget omtalte DNT-træf på Mors, nærmere betegnet Øster Jølby, begge
begivenheder der markerer, at nok lever vores klub i det ”ubemærkede” det
meste af året, for så at rejse sig og klappe nogle ”markører” i jorden der
ligesom står og vibrere i noget tid bagefter.
Her bør jeg nu alligevel igen huske at takke de, som vi kalder ”den udvidede
bestyrelse”, for igen og igen, at træde til, gemme og vedligeholde rekvisitter
fra år til år. Og i det hele taget levere en stabil væsentlig indsats for klubben
og nimbusfolket i det hele taget!! Det ville ganske enkelt ikke være muligt
uden denne næsten ”faste” trup, der bidrager med råd og dåd – I flæng nævne
Bent, Jens Chr. og Agnete?, Steen og Karin, og Hans. . . .og – bestyrelsens
tålmodige ægtefæller. . . .der er flere endnu – det skifter lidt år for år.
Meget er sagt og og meget er skrevet om Nees- jubilæumstræffet og DNTtræffet på Mors, så lad mig denne gang nøjes med at konstatere det gik
rimelig godt. Man kan måske tilføje: ”at det kunne have været værre”. Og
dermed glædes ved, at klubben i praksis lever og fungerer fint, når der skal
tages fat.
Ved siden af det, har der så oven i købet været fint fremmøde jævnt hen til
vore klubmøder, og en traditionelle juleafslutning.
Det ser ud til at klubben fungerer ”360 grader” – i Hverdag som i fest.
I det kommende år, forventer jeg almindelig ”drift”, hvad det så end vil sige.
Personligt privat og på anden vis, forventer jeg et år med noget mere ”kraft i
pæletrækket”, end der har været de sidste år.
Så det er måske nu der skal laves nogle småjusteringer, og måske
opgraderinger hist og pist, når der nu for en gangs skyld ikke er andet der lige
nu er prioriteret. Vores økonomi ser ikke så tosset ud, men det vil Gull-Britt
komme nærmere ind på, så det vi egentlig har til drøftelse er det ”daglige
klubliv”.
I årets Nimbuspost har jeg sat ”sat vand over” til en drøftelse af: ”skal vi have
et klubblad?”, og hvis ja, hvad jeg eks. mener vi skal; i hvilken form, eller
former, så jeg vil straks gå over til overvejelserne i den sammenhæng.
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Nimbusposten – Facebook, hjemmeside og mobiltelefoner.
Hovedpunktet i sidste års formandsberetning var en ydmyg bøn til de
tilstedeværende om, at bidrage til klubbladets indhold, og hvordan er et så
gået? Jo der har været interesse og stof til én udgivelse, nemlig den der S K A
L ud, den der forkynder den kommende generalforsamling. Og her kom Stinne,
Jørgen og Gull-Britt – og undertegnede med bidrag.
I 2016 nummerét, brugte jeg som nævnt en hel del spalteplads til at drøfte
vores stakkels klubblads fortsatte eksistens
Vores erklærede mål med kadencen for udgivelser af klubblad var tre numre
om året. Noget der vel ikke burde være et urimeligt mål, også selv om vi ”kun”
har en formel bestyrelse på tre medlemmer, så er der dog en medlemsskare
der alle har Nimbussen som interesse og hobby, der også kunne bidrage. Det
behøver jo ikke at være litterære mesterværker, eller beretninger fra
strabadserende kørsler over bjerge og ørkener, Langt mindre kan efter min
mening godt gøre det.
Man kunne forestille sig en fast klumme der kom fra vores lokale repræsentant
i DNT’s bestyrelse om livet og arbejdet der, der kunne være forslag til smukke
ture i det nære, arrangementer al la Nimbusspisning på områdets spisesteder,
som tidligere har været en succes, små historier fra Nimbus-mekanikkens
univers, et emne der ellers lader til at kan fylde spalter og bøger igen og igen
Jamen er det så udtryk for at man ikke gider bladet, er det måske i stedet
udtryk for at vi skal gå helt digitalt, og så lade bladet udgive via hjemmesiden
eller et af de nu to bud på facebooksider, der begge relaterer sig til Vestjysk
nimbusklub som bagland???
Så lad mig ikke dvæle yderligere ved emnet men gå videre til hvad jeg mener,
der kan være mulighederne:
1. Stoppe med klubblad totalt: Mener jeg ikke er realistisk, mener klubben
har brug for et klubblad
2. Udgive klubbladet som hidtil - med den uregelmæssige kadence, som det
har kørt de sidste godt tre år – altså ingen ændringer.
3. Lave klubbladet digitalt, men redigeret som den hidtidige papirudgave,
så det kun er tilgængeligt via internettet gennem klubbens officielle
hjemmeside, som folk så kan downloade hvis man vil have papir mellem
hænderne.
4. Lave klubbladet digitalt, men redigeret som den hidtidige papirudgave,
så det kan downloades, men også et antal numre til de, der ikke har
internetopkobling – vil også spare en del porto. – en ”både – og” løsning
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Og når vi nu er ved det med kommunikationen os og hinanden imellem. Jamen
det er jo rent fantastisk som det kører.
Vi har vores egen hjemmeside, der ikke levner mulighed for de hurtige
meddelelser, eller en egentlig dialog, det gør derimod det meste af det
isenkram som vi – tror jeg alle går rundt med, og de fleste også behersker
langt hen ad vejen – mobiltelefonen. Her har ikke mindst Gull-Britt været den
der har været flittig med at sende ud om stort og småt, så vi husker på det
lige fra klubaften til meget andet. Det fungerer efter min mening optimalt. Det
næste der kommer, som vi nok skal tage stilling til i en eller anden
sammenhæng er Facebook. Her er der ikke mindre end to sider der byder sig
til med Vestjysk Nimbusklub som reference. Den ene af dem har oven i købet
taget klubbens navn, og den anden har tilbudt det.
Her bliver jeg straks langt mere nervøs i aftrækket. Facebook har absolut
nogle styrker hvad angår kommunikation og formidler af diverse mere eller
mindre seriøse budskaber, men det er også et medie der, hvis det skal
repræsentere mere end én selv, efter min mening og erfaring stiller større krav
til styring af indhold, tone m.v.
Ikke mindst hvis bestyrelsen, og dermed klubben som sådan skal ”stå på mål”
for de holdninger og ting der kan sprøjtes ud på en sådan side med lynets
hast.
Noget som mange efterhånden har måttet erfare, specielt når man er kommet
afsted på tasterne med følelserne udenpå, inden man har tænkt sig om. Det er
svært at trække tilbage, når det én gang har stået der, og nogen har nået at
læse ens udgydelser. Og så kan der være nok så mange redaktører og
”ansvarlige” på. Og – tro mig – skårene kan være svære at klinke.
Men dén er svær, alle – snart sagt – er på Fjæsen, og mange har en ret
afslappet holdning til det, men det er og bliver et ”flygtigt medie”, der bedst
egner sig til ”det hurtige” og ret overfladiske.
Mange er – helt seriøst – afhængige af at kunne levere noget rimeligt fast for
at få så mange ”likes” som muligt. Det er uhyggelig meget et medie til
individuel promovering, og kan en klub stå på mål for/ styre det? Skal vi – vil
vi?
Jeg synes ja, vi skal følge med, men kun som et supplement til den officielle
hjemmeside, hvor det mere tunge stof måske sidder, og som vi selv
bestemmer over – f.eks billeder og tekster. Ikke mindst fordi mediet egner sig
til de hurtige beskeder, og man kan have en rimelig tovejskommunikation –
hvis det styres, og ikke går amok. Herunder hvem kan være medlemmer??,
hvorfor og hvorfor ikke.

3

Udfra argumentet med hurtighed og popularitet til de mere overfladiske ting
overstiger fordelen sammen med Gull-Britts sms’er, måske ulemnperne. Lad os
måske forsøgsvist prøve det.
Men synes jeg, ikke som klubbens talerør med omverdenen, men som et
internt forum for de af klubbens medlemmer der trives med facebooks
kommunikationsform og offentlighed i realiteten for alle – lukket gruppe eller
ej.
Så mange var ordene. Tak for året der er gået.
Thorbjørn Strunk
Formand for Vestjysk Nimbusklub januar 2017
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