Formandens beretning for Nimbusåret 2017 som afgivet ved
generalforsamlingen den 31.januar 2018 i Valgmenighedens lokaler,
Holstebro.
Indledning:
Et stille år i klubben, på vej mod det 42. træf.
Håber personligt at vejret generelt i år følger kalenderen – uden at springe
sommeren over og går direkte fra april til oktober nej vejret har heller ikke
budt op til de store episke ture i 2017.
Sidste års beretning gik meget med at spekulere højt på om klubbladet fortsat
har sin berettigelse, når nu ingen gider skrive i det.
Det var da også kun på et hængende hår, at der udkom et inden herværende
generalforsamling.
Hvis ikke lige Godske havde skrevet om sine kvaler med skattevæsenet, og
glaspusteren fra Sjælland havde skrevet om Søndervig Nimbusklub, ja så var
der ikke kommet noget. Heldigvis for de to. For jeg fik også selv gnisten igen
da de to historier lige fik skubbet til tasterne. Det gav mig lidt energi til det
kommende år hvad bladet angår.
Når vi lige er ved den del, så gav bladet også anledning til at jeg fik set lidt
efter hvordan med vores hjemmeside – og som de der har læst bladet, så er
den mildest talt pænt besøgt med omkring 20.000. besøg fra Danmark. Som
redaktør af tre facebookhjemmesider hvor succesen godt nok gøres lidt
forskelligt op, så tror jeg måske vi også skal se lidt mere den vej
Neestræffet 2017 gik efter det velkendte og afprøvede koncept, med
variationen gemt i udflugtsmålet for fællesturen. En – opfattede jeg det absolut succes! I år uden musikledsagelse – og jeg fornemmer ikke det var
savnet. Der er ”sat vand over” til det 42. træf. Jeg ved at Steen har bestilt
grisen, og jeg formoder at huset også er reserveret, så mon ikke vi kan se den
del roligt i møde.
Uden selv at have deltaget i mere et par at årets klubmøder, har referaterne
og Jørgens billeder fra møderne alligevel bekræftet, at de er velbesøgte og
betyder noget for medlemmer og klubben, så det er med et vist vemod at
klubben nu igen er matrikelløs, da Per grundet velfortjent succes med sit
surfing- ferieprojekt, ikke længere kan huse os.
En betingelse og vilkår som vi kendte fra starten af. De gør det imidlertid mere
påtrængende at vi prøver at finde en anden løsning – og gerne en løsning der
måske tilgodeser flere og flest mulige medlemmer geografisk. Flere er i gang
med at kigge efter egnede steder i Struer – Holstebro området, der er kommet
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nogle konkrete bud Nordenfjords fra – også der er til at betale. Aktuelt har
Gert tilbudt, at vi kan holde klubaften hos ham og Kirsten sæsonen ud – så vi
har ikke vanvittigt travlt med at ”sige ja” til noget nu og her. Så mit bud er at
vi lige lader os give os selv tiden til at finde løsninger.
Ellers vil jeg opfordre til at vi måske også ser lidt på rekrutteringen til klubben,
er der nogen der har en kvalificeret mening om der er nye og gerne yngre
potentielle medlemmer i vores område, der kunne tilbydes medlemskab?? Så
høre jeg gerne om det.
Så mange var ordene. Tak for året der er gået. Jeg glæder mig til året vi netop
har taget hul på, lad os slutte af med ønsket om at 2018 giver anledning til lidt
flere kilometer i saddelen.
Thorbjørn Strunk
Formand for Vestjysk Nimbusklub januar 2018
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