Formandsberetning til generalforsamlingen 2020

Sidste års formandsberetning havde tre temaer: 1, Facebookhjemmeside, 2, hvad nu
– vi fandt nyt klublokale ved dykkerklubben i Struer, efter nogle år i et lokalemæssigt
himmerige på Oddesund Nord, og endelig opfordring til mere spontan samvær og
køreture i det danske land.
For lige at følge op på det, så har vores hjemmeside nu fungeret i knap et års tid, og
der er en del trafik på siden, og min oplevelse er, at folk er hurtigt til at se, når der
kommer friske opslag.
Siden har nu ”52 medlemmer/ venner”, desværre lang fra alle medlemmer af VJNK
– (Omkring 22), men der er en vis interesse omkring hvad der bliver kastet op på
siden, og som det kan ses har vores Naboklub(Himmerland Nimbusklub) fra tid til
anden benyttet vores FB-side til at slå til lyd for nogle af deres aktiviteter, og det er
vel også i orden. Der har også været et opslag fra en ”bilforhandler”, hvilket gav
både mig, som andre medlemmer af VJNK en vis ”Panderynken” – for det var ”uden
for skiven”, opslaget er blevet slettet, og ”reglerne for opslag” er blev et pindet lidt
ud og grænserne trukket op, og jeg kan konstatere at det næste opslag der kom fra
”Bilforhandleren” havde mere relevans, da det primært var om MC-beklædning.
Men det korte af det lange er: det ser ud til at fungere efter hensigten, selv om der
er nogle teknikaliteter, der skal læres rundet omkring eksempelvis tilmelding til
diverse arrangementer. Men det er der ikke noget at sige til. Det ér fagre nye
verden. Og folk finder jo ud af at tilmelde sig alligevel.
Så var der den med klublokalerne. . . .punktet er dagsordensat til drøftelse og
beslutning, så jeg vil i min beretning ikke lige nu kommentere at det er mit indtryk at
lokalet i dykkerklubben har været brugt året igennem, men det har ikke været
problemfrit hvilket vi kommer tilbage til.
I forlængelse af beretningen afholdt sidste år, arrangerede klubben 2 x spisning
henholdsvis på Gæstgivergården i Ulfborg i marts og i september på den nu
afbrændte Humlum Kro.
Begge gange til den velkendte nationalret, med tilhørende kaffe bagefter. Begge
arrangementer bakket op med stor medlemstilslutning, så det har vi tænkt os at
gentage i 2020, herom mere senere under dagsordens gennemgang.
En rigtig hyggelig aften i Gert og Kirstens værksted i Struer blev det også til, hvor der
bl.a. blev vist lidt ”hjemmevideo”, og enkelte med fingersnilde havde medbragt
”demo-/ salgs modeller” af bl.a. Nimbus horn, lyskontakter m.v.
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Årets træf i Nees, blev afholdt med en vis spænding, men det viste sig, at nu var
græsset slået, huset var blevet indrettet i det store og hele, så vi har de bedste
forventninger til at det kan fortsætte. Fællesturen til Resen for at se B&O museet
der i radio- og TV forhandler Viggos regi på Resen gamle skole, havde trods det
noget ”fugtige vejr” rigtig god tilslutning, og der blev kræset om de mange gæster
med kaffe og kage af Viggo og hans kone, der også gav en gennemgang af den
imponerende samling, som en skribent i Lemvig dagblad på et tidspunkt bemærkede
: ” den mest komplette samling, der sandsynligvis overgår B&O´s egen”. Det står for
skribentens egen regning.
I år har vi i bestyrelsen drøftet hvor Fællesturen 2020 skal gå hen. Vi har oplevet, at
det at vi i opslaget for Neestræffet bl.a. oplyser målet for fællesturen, og hvad vi skal
se, har været motivationen for flere til at melde sig til. Af samme grund er flere
forslag til 2020, til drøftelse senere på dagsordenen.
Og enkelte ting lærer vi af, det er ikke alt vi møder op til.En invitation til Kyllinge
Festival I Vinderup måtte aflyses, kun én havde tilmeldt sig, så det var med
beklagelse jeg måtte meddele arrangørerne, at den reserverede plads ikke ville blive
anvendt som tiltænkt. Oplevelsen nu og lignende tidligere, har desværre medført, at
vi er meget tilbageholdne med at give forhåndstilsagn til at deltage når foreninger
spørger om vi med vore Nimbusser vil deltage, og bidrage til festivitassen.
Men der er liv i de gamle maskiner. Ingen tvivl om at der trods en meget fugtig
sommer, og mange gøremål for mange, har mange kørt meget såvel i ind-som
udland, i større og mindre grupper. Så hvis vi bare får lidt sol i 2020, skal vi nok også
komme ud på vejene igen, og gerne sammen
Så mange var ordene, jeg tror vi får et godt Nimbusår igen i år  .
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