Højdepunkter fra Generalforsamlingen 30.01.19.

Ikke noget klubblad, men i stedet en aktiv Facebookhjemmeside:
Ryan Bøndergaard ledte myndigt forsamlingen gennem dagsordenens 10 punkter (Se referatet andesteds),
hvor interessen især samlede sig om klubbens overgang til den digitale verden i form af en Facebook
hjemmeside der allerede er "oppe". Dette i erkendelse af at der åbenbart ikke er den fornødne
medlemsintersse i at holde et klubblad i live.
Teknik på en hjemmeside
Her gik drøftelsen meget på "teknik" i forhold til hvorledes man mest hensigtsmæssigt kunne arrangere
større eller mindre "sammenkomster", og samtidigt sikre sig at "værten" stadigt kunne have overblik over
hvor mange der kommer m.v.
Da de fleste af medlemmerne i forvejen er stået på det elektroniske medie, forventes det at overgangen fra
at have klubblad til at kommunikere nu "to-vejs" via en facebook hjemmeside nok skal gå nogenlunde
glat.Nu kan man hurtigt invitere til en køre tur/ holde sig orienteret og melde sig til ture, events, berige
andre med billeder og kommentarer til egne og andres indslag.
Ikke på nettet, og hvad så?
Selvfølgelig vil der være medlemmer der ikke er "på nettet" eller på "Facebook" , men de vil i givet fald
blive serviceret særskit på anden vis, eks. brev, telefonopkald m.v. om officielle begivenheder i klubben.
Hvem og hvad på hjemmesiden ?
Apropos, så var der enighed om at alle skal kunne se siden, men man skal som ikke medlem "godkendes"
for at slå noget op på siden. Tanken er også et evt. folk med "kræmmergén" også skal have lejlighed til at
reklamere/ fremvise Nimbusrelevante emner / varer. Og selvfølgelig skal tone og indhold på siden være
stuerent og høflig. Bestyrelsen er ansvarlig for vedligehold, godkendelse og censur på siden.
Andre end Nimbusser sammen på landevejen?
Ejgil P viderebragte et spørgsmål fra den nu opløste køreklub for veteranmotorcykler: "Veteran Vest", om
man kunne koble sig på spændende køreture sammen med medlemmerne fra Vestjysk Nimbusklub, selv
om ens veteranMC ikke er en Nimbus??
Den prompte reaktion var "Ja selvfølgelig kan man det!!"
Bestyrelsens forretningsorden ajourføres:
Bestyrelsens forretningsoden skal ajourføres, så den dels tager højde for Facebook, men også bliver bragt
ajour i forhold til den nys ikafttrådte Persondatalov. Klubben kan eksempelvis godt bruge en revideret
medlemsliste til afløser for den gamle udgåede fra 2014, og samtidig undgå bøder i sværvægtsklassen som
udmeldt fra myndighederne.
Vi genoptager tidligere tiders succes med fælles-spisning henholdfsvis den 6. marts og 4. september, der så
træder i steet for klubaftener
Så var der kyllingefestival den 10. august.
Vestjydsk Nimbusklubs træf i Nees 2019
Genvalg af to bestyrelsesmedlemmer, samt diverse suppleanter

