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Redaktøren gik ........ . 

" Vi får det dobbelte 

for det halve ". 

Køb BILLIG 
motorolie hos Aarhuus 

Nimbus Klub 
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Aarhuus Nimbus Klub 

Tander vej 35 

6. årgang nr. 22.

Formanden har ordet. 

Siden sidst har der været ordi
nær generalforsamling, i år med 
et rekord stort antal deltagere. 
Bestyrelsens forslag til ved
tægtsændringer blev, med en 
lille justering, enstemmigt ved
taget, og der mangler nu kun en 
ekstraordinær generalforsam
lings godkendelse for at gennem
føre denne vedtægtsændring. 

Kjeld meddelte, at han udtrådte 
af bestyrelsen, og ind på hans 
plads kom Brian Sørensen, der 
på sidste års generalforsamling 
blev valgt til suppleant for 
bestyrelsen, og jeg vil hermed 
gerne byde Brian velkommen. 
Brian overtager Kjelds plads i 
resten af Kjelds valgperiode, og 
samtidigt også redaktørposten. 
Kjeld har lovet at hjælpe Brian 
godt i gang med bladet, og så 
skal det blive spændende at se 
hvad den nye redaktør kan gøre 
ved bladet. 

Klublokalet er ved at blive fær
diggjort til indvielsen d. 3-3-
2001, der samtidigt er en marke
ring af klubbens 5 års fødsels-

dag. Der bliver sendt indby
delser ud til vores annoncører, 
vores nærmeste lokalklubber, 
samt til True by. I klublokalet 
bliver der spartlet, slebet, malet 
og lagt nyt gulv. Siden skal 
lokalet så indrettes med nogle af 
de møbler vi har fået. 
Værkstedet er også ved at blive 
indrettet, så vi kan få vores vin
teraktiv_iteter gennemført her. 

Aktiviteter er der mange af, 
klubbens eget stumpemarked, 
temaaften - kun for piger, 
åbningen af Tivoli Friheden 
samt åbningen af DNT' s 
Nimbusmuseum i Horsens. Jeg 
vil opfordre alle til at se i vores 
aktivitetskalender, der blev 
udsendt sammen med det forri
ge blad. 

Jeg håber selvfølgelig at se rig
tig mange Nimbusvenner til 
indvielse og fødselsdag d.3/3-
2001 i True. 

Godt forår Sune 
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Den "gamle redaktør" takker af ! 
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