Side 4
Siden sidst
Så blev generalforsamlingen overstået, og referatet er som følger:
Svend blev valgt som ordstyrer, undertegnede som referent.
Palle berettede om årets gang, som jo var præget af corona, men det
blev da til et par ture, og træffet på Als blev fremhævet som
seværdigt og vil blive besøgt igen i år. Vores julefrokost blev også
nævnt, og selv om maden var gratis, så løb det næsten rundt, da der
var mange gaver til vores juleauktion.
Beretningen godkendt med applaus.
Jørn gennemgik regnskab, som desværre viste et mindre underskud
bl.a. pga. pengeinstituttets stigende gebyrer, der bliver dog ikke
behov for stigning i kontingentet.
Der var ikke indkommet forslag.
Mathiesen havde medbragt Nimbus-plakater som blev solgt for 75,kr. stykket; pengene fra salget blev doneret til klubben, som takker.
Der vil blive hængt én op i klub-lokalet.
Ref. Bjarne Hede Jensen
Årets generalforsamling var rigtig hyggelig og startede i år med
smørrebrød, og 14 var mødt frem.
Vi er blevet inviteret til MC-aften hos HMC d. 3. marts kl. 1830 af
Sæby Nimbus-klub.
Der vil være åbent i værksted og udstilling og kl 1900 vil der være
foredrag m/Henning Bitsch om hans Mc-ture på bl.a. planteolie mc,
som er udstillet her.
Rundvisningen på MP-museet på Aalborg Kaserne vil blive afholdt,
mere info senere.
Husk, at klubben altid giver en is på vores køreture.
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hvis vejret tillader. Hvis der ikke er kørevejr er der klubaften i
klubhuset

Aktivitetskalender
9. marts
Foredrag hos HMC i Vester Hassing Start kl. 1830
For at deltage i foredraget hos HMC skal man være tilmeldt hos
Palle tel. 26 62 72 37 senest d. 23 februar.
16. marts
Klubaften i klubhuset
20. april
Køretur fra klubhuset

Møde kl. 1900

I ugerne 26-31 er der åben garage på Ryå Mejeri, hver mandag kl.
19-21, der vil helt sikkert blive arrangeret en tur

Spontane ture vil også dukke op og vil blive annonceret via
Facebook, mail og telefonkæde.

(Bjarne)
HUSK alle ture er afhængig af vejret.

Møde kl. 18

00

(Steffen)

22.-24. april
Fladjernstræf
18. maj
Køretur fra klubhuset

Møde kl. 1800

11. juni
Isens Dag hos Ryå Is

Fra kl. 1300 til 1600

15. juni
Køretur fra klubhuset

(Palle)

kan bestilles hos bestyrelsen
Møde kl. 1800

(Klaus)

17.-19. juni
Omø Træf og Nees træf
4.-7. august
DNT Landstræf i Skanderborg, Ry
21. september
Køretur fra klubhuset

Grøn T-shirt: Pris: kr. 125,00 Grøn sweatshirt: Pris: kr. 250,00

Møde kl. 1800

(Søren)

NB: I perioden oktober til marts er der klubaften i klubhuset kl 1900I
perioden april til september er der køreture fra klubhuset kl. 1800

Aalborg Nimbus klubs bestyrelse.
Formand:
Palle Nielsen
Kasserer:
Jørn Jensen
Bestyrelsesmedlem:
Bjarne Hede Jensen
Bestyrelsesmedlem:
Klaus Nielsen
Bestyrelsesmedlem:
Steffen Johnsen
Suppleant til bestyrelsen:
Søren Andersen
Billagskontrollant:
Sven O. Rasmussen
Billagskontrollantsuppleant:
Linda Nielsen
Postadresse: Frejasgade 16, 9000 Aalborg
Klubadresse: Bakkegaardsvej 4, 9000 Aalborg
Mailadresse: aalborgnimbus@gmail.com

