Referat for Generalforsamling
i Vestjysk Nimbusklub
Dato: 29. januar 2020. kl. 18.30 - Generalforsamling - Referat
Sted: Valgmenighedens hus Skolegade 32, 7500 Holstebro
Nr
.
1

Dagsordenstekst

2

Godkendelse af dagsorden

3

Formanden aflægger bestyrelsens
beretning v. Thorbjørn Strunk

Valg af dirigent og referent

4

Referat
Dirigent Ryan Bøndergaard
Referent: Susanne Strunk

Dagsordenen blev
godkendt
Formandens beretning
blev godkendt

Det reviderede regnskab for 2019
fremlægges til godkendelse v. kasserer
Gull-Britt Pedersen

Det reviderede
regnskab blev godkendt

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår kontingentet fastholdt

Kontingentet fortsat
uændret

Godkendelse af forretningsorden for
Vestjydsk Nimbusklub for år 2020

Forretningsorden 2020
godkendt

Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag der
vedrører ændringer af klubbens
vedtægter.

Ingen ændringsforslag
til vedtægter modtaget.

5

6

7

Af øvrige er der kommet
1. Vedr. kontingentindbetaling, foreslår
bestyrelsen at kontingent kun kan
indbetales via ”bankoverførsel fra
egen bankkonto til klubbens ditto.

Ad 1:
Forslag om at
kontingentbetaling
udelukkende kan
betales vis
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Øvrige betalinger, eks. træfafgift
vil foruden ”bankoverførsel” også
kunne ske via ”Mobile pay”.
Formålet er gennem enklere
betalingsprocedure for
”kontingentet”, at mindske
risikoen for sammenblanding af
poster rent regnskabsmæssigt.

2. Klublokale. VJNK medlemmer har
haft flere uheldige episoder, hvor
medlemmer, herunder
bestyrelsesmedlemmer af
”Dykkerklubben” i Struer, har
beklaget sig, og anfægtet
legitimiteten af den indgåede aftale
om lokalefællesskab klubberne
imellem.
Bestyrelsen finder det ret uheldigt og
oplever, at hverken bestyrelse eller
medlemmer kan være tjent med at
klubben ikke møder større fleksibilitet
og respekt i forhold til den
(mundtlige)aftale der er de to
klubber imellem.
Forskellige løsningsmodeller har været
drøftet i bestyrelsen, der hermed ønsker
generalforsamlingens stillingtagen til
emnet:
a. Vi tager en drøftelse med
dykkerklubbens bestyrelse m.h.p. at
finde skriftligt grundlag for ny
enighed om lejemål, og vilkår herfor,
så lejemålet kan fortsætte ?.
b. Klubben finder nye egnede lokaler til
formålet. Her kan tilføjes at
bestyrelsen allerede har undersøgt
flere muligheder i den anledning,
hvilket der redegøres for mundtligt.
c. Klubben fungerer forsøgsvist et års

bankoverførsel,
vedtaget som indstillet.
Bestyrelsen arbejder
videre, med hjælp fra
medlem af klubben, om
at etablere en
driftsmæssig rentabel
”Mobile Pay” løsning til
klubben
Ad 2:
Formanden redegør for
bestyrelsens forslag ac, herunder at forslag
til lokale i forbindelse
med Resen Gl. skole
ikke længere er en
mulighed. Og at
dykkerklubben fortsat,
efter intern drøftelse
der, ér en mulighed.
Af de 9 gange p.a. der
er møde i ”klubben” har
bestyrelsens forslag om
at de forlods atter
arrangerer to x
”nimbus-middage”
henholdsvis i marts og
september.
Yderligere blev det
godkendt at klubben vil
afholde henholdsvis
juleafslutning og
generalforsamling i
Valgmenighedsforening
ens lokaler i Holstebro
fremover.
Af resterende 5 ledige
”onsdage” bød Jørgen
Gyberg ind med at
sætte sommerhus til
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tid som matrikelløst, men hvor man
mødes de 9 gange henholdsvis til
arrangerede velbesøgte aftener ”a la
Nimbus middage” rundt om på
egnens spisesteder, suppleret af
henholdsvis juleafslutning og
generalforsamling, der kunne ligge
fast her på VM´s selskabslokaler – og
medlemmer der byder sig til
bestyrelsen som værter for de
resterende max 5 mødeaftener der
således ikke er forhåndsdisponeret.
En model som der tidligere har været
uformelle drøftelser af??
3. Udflugtsmålet for årets fællestur på
Neestræf foreslås at blive til det
nyrenoverede ”Lodbjerg fyr” hvor
klubben så vil være vært ved en
guidet rundgang, afsluttende med et
vue ud over den fantastiske hede,
der ligge lige nord for, efterfulgt af
”Fyr-kaffe” med brød. Udtur over
Thyborøn med færgen, med et
klubtilskud til færgebilletten på kr. 30
pr. MC - hjemturen efter eget valg og
pengepung, KM ca. 60./ over
Oddesund ca. 90km.
Eller En tur til Klosterheden med
indlagt guidet Bævertur i
traktorvogn, og kaffe i den store Tipi?
Afstand ca. 21km – og så fri hjemtur.

rådighed onsdag den
05.02. på Gjellerodde.
For de øvrige ledige 4
onsdage, stiller Ryan
Bøndergaard lokale til
rådighed, i den
udstrækning der ikke er
andre af klubbens
medlemmer der
inviterer medlemmerne
til en hyggelig
klubaften. Klubben vil
således ikke længere
benytte dykkerklubbens
lokaler i Struer.
Ad 3:
Forsamlingen enedes
om Klosterhedeturen
som årets mål for
Neestræffet.
Turen til Venø, var der
stor tilslutning til som
en turmulighed i en god
weekend for
medlemmerne.
Forsamlingen supplerer
med forslag til
traktormuseum i Nr.
Nissum som senere
mulighed.

Eller tur til Venø gennem den smukke
Klosterhede, med Venø gamle kro
ved havnen som mål til kaffen, med
fri hjemrute. Afstand ca. 45 km +
Hjemtur efter eget valg.
4. 2 x ”Nimbusmiddage” henholdsvis 1.
onsdag i marts og september, med
nærmere angivelse af tid og sted fra

Godkendt, se ovenfor.
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bestyrelsen.
8
Valg af 1 bestyrelsesmedlem og
suppleanter.
Gull-Britt er på valg, og modtager genvalg
På valg er suppleanterne:
Bent Bjerg og Niels Anton Søgaard

9

Valg af to revisorer og en
revisorsuppleant
På valg er Revisorerne Anders Mathiasen og
Erik Larsen.
Suppleant Jens Chr. Lundsby

Gull-Britt modtoger
genvalg med applaus fra
forsamlingen
Ligeledes blev
suppleanterne genvalgt
med applaus

Begge revisorer og
suppleanten blev genvalgt,
ligeledes med applaus.

10 Eventuelt.:
Til drøftelse fra et par medlemmer der ønsker at bruge
en større del af klubbens kapital til fordel for
medlemmerne.
Debatten var livlig, imod blev argumenteret, at der var
behov for en rimelig solid ”buffer” til at modstå evt.
fejlslagen ”nimbustræf” i ”VJNK” regi, samt til øvrige
uforudsete udgifter. Eks følger af de nye GDPR-regler
vedrørende ændringerne i håndtering af persondata
(EU´s persondataforordning).
Endelig understreges det, at klubben i forvejen giver
løbende tilskud til afholdelse at diverse klubaktiviteter.
Formanden er i øvrigt ved at få styr på reglerne vedr.
”GDPR”.
Derudover var der forslag om diverse foredrag, heraf
har flere været bragt i forslag tidligere, uden
tilslutning.

Der var livlig drøftelse.
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