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Formanden har ordet !
Et speendende program venter
denne vinter. Der er derfor ingen
gode undskyldninger for at blive
siddende hjemme foran fjernsynet, nar der nu er al mulig god
grund til at tage i klubben.
En af de aftener jeg gleeder mig til
er den aften hvor vi skal besege
Carsten, Arhus Nimbus, hvor vi
kan fa lejlighed til at se forretningen, og here lidt neermere om
hvad deter Carsten kan tilbyde.
Et helt nyt arrangement er
selvf0lgelig en rigtig julefrokost,
og som de tidligere arrangementer, haber jeg jo ogsa at dette
arrangement bliver en tradition i
klubben. Husk at tilmelde dig i
god tid.

ar

Det nye starter selvf0lgelig
ogsa med en tradition, nemlig
turen til Radhuspladsen i Arhus,
d.1/1-2002. Vi modes pa
Radhuspladsen kl.14.00 og
0I1Sker hinanden godt nytar,
Husk ogsa generalforsamlingen,
der i afholdes d24/l-2002
kl.19.30 pa Malling kro. Hvis du
vil spise med, skal du huske at
tilmelde dig til Dan senest
d20 /1-2002.

ar

Varkstedet er nu helt frerdigt, sa
nu er det bare med at komme i
gang. Der er rig mulighed for at
skrue denne vinter, og har du
brug for mere tid i veerkstedet,
kan du kebe en negle der giver
dig fri adgang til lokalerne, sa du
kan benytte dem nar det passer
dig.
I foraret blev DNT' s motorfiiWjffi];;:;JITJTI;;:;JITJTI;;:;JITJTI;;:;JITJTI;;:;JITJTI;;:;JITJTI;;:;JITJTI;;:;JITJTI;;:;JITJTI~ cykelmuseum i Horsens ind-

viet, og pa udvalgte dage har bl.a.
Sten, Dan og jeg veeret kustoder
pa museet. En S0I1dag eftermiddag fik museet beseg af en
Hollandsk familie. De spurgte
hvad navnet ''Nimbus" beted,
og jeg forklarede dem at det betyder stralekrans. Den Hollandske
mor fortalte mig at hun netop var
blevet fserdig med at Iase et
eventyr for sine dotre, et Engelsk
eventyr der handler om en dreng,
Harry Potter, der har nogle
ganske seerlige evner, og som derfor kommer i troldmandsleere.
Som enhver anden god troldmand eller heks, har Harry Potter
selvf0lgelig ogsa en flyvende
kost, og navnet pa denne kost
star pa skaftet med slynget guldskrift, "Nimbus 2000". Vi fik
herefter en lang snak om Nimbus
(motorcyklen altsa ) og Harry
Potter. Deter jo egentligt synd at
vii dag ikke har en motorcykel
med navnet Nimbus 2000.
Jeg har nu veeret formand siden
klubbens start, og det har veeret et
speendende arbejde, fyldt med
udfordringer og opgaver. Deter
derfor med lidt blandede felelser
at jeg nu har meddelt bestyrelsen
at jeg gerne vil afleses som formand. Jeg vil imidlertid gerne
fortssette med at arbejde i
bestyrelsen, sa jeg genopstiller
som bestyrelsesmedlem til den
kommende generalforsarnling.
Samisikkertve:ierdetoo;tyreWl
der konstituerersig selv efter generalforsamlingen, men vi har
naturligvis i den nuveerende
bestyrelse dreftet denne nye situation, og hvis generalforsamlingen giver mandat til det, konstitueres der en ny formand fra
den siddende bestyrelse.

Hvem er

En reekke interviews at og med medlemmerne.
Kelci Norman Nielsen taler med Bent Thomsen
Bent er medlem af bestyrelsen og
megetaktivi klubben, sa jegmente
at de 0Vrige medlemmer i klubben
gennem dette interview, kunne
kornme til at kende Bent bedre.

Bent, du ma have et efternavn ?
Thomsen.
Hvor gammel er du?
65.
Er du gift ? Hvis, ja, med
hvem og hvor leenge har I
txerei gift ?
J a, med Birgit og i 43 ar.
Hvor bar du/I henne?
Vi bor i Odder.
Du har en Nimbus, hvilken
alder og model er denne ?
Den er fra 1951.
Hvor lang til har du haft den ?
I ca. 10 ar.
Er det nostalgi, eller fordi du
syntes det er en god me ?
Ja.
Hvad er det txereie ved en
Nimbus?
Det er nar den ikke vil
starte.
Har du gjort noget ved den ?
Ja, den er blevet hoved -

og jeg kom uden om.
Hvis du vandt feks. 400.000,00
kr. og du skulk kRJbe en me for
pengene, hvilken me bie» dei sa ?
Ma jeg svare pa det, nar
jeg har vundet ?
Hvad er din livret ?
God mad.
Laver du den selv din livret
engang imellem ?
Nej !!!
Bruger du me/en i din/jeres ferie?
Ja.
Har du et enske/en drem om,
engang at komme et bestemt
sted hen pa me.
Ja, jeg vil geme til Leese,
Hvorfor meldte du dig ind i
Aarhus Nimbus Klub ·og hvor
lienge har du tuerei medlem ?
Af nysgerrighed og jeg
har veeret medlem lige
siden klubben blev oprettet.
Har vi en god klub og har vi
en god bestyrelse eller kunne
vi bruge vores klub pa en
anden made?
Ja, klubben er god.
Har du andre hobbies?
J a, jeg er officials pa
Jyllandsringen og har
veeret det siden starten.
Hvis du skulle enske dig
noget affremtiden hvad
skulle det sa tsere?
At jeg forsat ma have et
godt helbred.

repareret her i vinter.
Gar du meget op i din nimbus ?
Ikke mere end mig selv.
Har du andre me' er ?
Ja, en DKW 200 cc, BSA
350 cc. og en BSA Bantam
Hvor mange km. tror du at
du kerer pa me om drei ?
Ca. 2500 km.
Hvad bruger du din me til ?
Til at kore pa.
Har du interesser for andet
gammelt jern ?
Ja, jeg har ogsa en Ford V8
fra 1932.
Hnorruir/hoordan startede
interessen for me'er ?
Den startede som 18 arig.
Er der en mekanisk interesse
knyttet til din me ?
Ja. jeg vil helst selv holde
den korende.
Er du medlemmer af andre
me-klubber ?
J a, Dansk Nimbus touring
og 0stjysk Akademisk
Motorcykelfore selskab.
Hvad siger familien til din me
interesse.?
En gang imellem ryster de
pa hovedet.
Er der medlem affamilien,
som er med ude at kere
engang imellem ?
Tak, Bent det er altid en
Ja. Birgit tager ofte med.
Har du nogensinde txerei ude fornejelse at mede dig og
Birgit.
for en ubehagelig oplevelse i
Keld.
forbindelse med det at kere me
?
Jeg har engang dremt at eh
bil bragede ud foran mig.
Deter sket i virkeligheden

N

u er den nye
vlceveert klar ~ii
en ny season 1
klubhuset.

K

lubben har aben hver
onsdag fra kl.19.oo,
hvis ikke den program
ansvarlige har henlagt et
arrangement uden for klubhuset.
0ber du en n0gle hos
Bent Thomsen (vores

K

kasserer), kan du frit benytte
vcerkstedet dagligt indtil kl.
23.oo. (husk at skrive i
bogen, den ligger pa det
hvide kartoteksskab inde i
klublokalet.)
I klublokalet kan der kebes
kaffe, 01 og vand.
Der kan du oqsa finde leesestof og videoer om nimbussen.
Der holdes bl.a. foredrag om
emner omkring nimbussen et
par gange om aret i
klublokalet. Sa kom og veer
med til at give klubben
hygge og liv.

I

vcerkstedet er du velkommen til at tage din nimbus
med til reparation.
Vcerkstedet rader i dag over
en lift (ogsa til sidevogn - se
annoncen her i bladet, se s. 5),
en drejebcenk, en ventilslibemaskine, en automat-afvasker,
en polerrnaskine, et afbalacerings-apparat, en hjulopretter, en co2-svejser, maleudstyr til alt det elektriske,

Franz Kroons Eftf.
Norrebrogade 2
8000 Arhus C.
Tlf. 8613 1577
Fax 8613 1965
Vi har et start udvalg i alt indenfor ekstraudstyr til
dig og din motorcykel.
Skindtej i mange modeller
Styrthjelme i mange mscrker, handsker og stovler i
mange storrelser og meerker,
Vi kleer dig pa til det danske vejr.

neesten alt nimbus-specialveerkte], samt meget handveerkte], alle slags "naqler"
og et lille og et stort topnoqleseet m.m.

H

ar du problemer med
nimbussen sa tag den
med, der er altid en der kan
hjeelpe dig med store og sma
reparationer.
P.S. For at vcerkstedet kan
blive helt komplet mangler vi
f01gende:
En vinkelsliber.
En lille donkraft.
Polervoks.
File af forskellig slags.
Kornpr e saionsrna le r.
Beskyttelsesb ri 11 er.
Bre dknlv + srne re knlv.

H

vis du har en af disse
ting i overskud, sa
overvej om du vii sponsorerer
den/dem til veerkstedet, der
vii vi alle fa glcede af dem.
Venlig hi/sen Keld.

Kunne du trenke dig

)

- et Nimbuskursus ?

Keere Klubkammerater.

Nogle medlemmer af klubben har
stukket deres hoveder sammen og
dreftet muligheden af eventuelt at
fa stablet et egentligt undervisninqsfcrleb i renovering, reparation,
og vedligeholdelse af en Nimbus pa
benene.
ldeen er at etablere et 36 timers
kursus under folkeoplysningsloven,
hvor der bade bliver undervist i
praktik og i teori.
I et sadan undervlsninqstorleb
forpligter deltagerne sig til at gennernqa hele uddannelsen, og der
opkreeves en deltagerbetaling, som
sa vidt vi ved ligger pa omkring 400
kroner, - hertil kommer naturligvis
de materialer og reservedele du
bruger, hvis du arbejder med dine
egne ting.
Vi forestiller os, at undervisningen
bliver gennemf0rt i klubbens lokaler
i True.
I skrivende stund ved vi endnu ikke,
om det overhovedet kan lade sig
g0re. Meget skal endnu underseqes, men en af forudsretningerne
for, at vi overhovedet kan komme i •
gang
at vi der
kan skal
samle
de
12 er,
elever,
till""""

Nogle ved det nok, andre ikke.
Svend Ove har mistet sin Margit.
Jeg var med ved biszettelsen, der var meget smuk og
hjertevarm.
Mange mennesker kom. Mange blomster blev lagt.
Svigersennen sang, sa de sma har stod i nakken.
Przesten talte vedkommende, rart, ikke omklamrende.
Senere pa Thors Melle, var der stadig mange mennesker.
Familien, kolleger, venner og bekendte. Desuden 2
bernebern, der, sma som de er, var omkring deres
morfar.
Lone, datteren fortalte indslag fra Margits liv bade
alvorligt og lattermildt.
Jeg indremmer gerne, at jeg vil enske vor familie og
vore venner, vil veere lige sa steerke og vedkommende
varme nar vi skal herfra.
Krerlig Hilsen Edith.
..,...""""'""""'

_
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for overhovedet at
starte pa torlebet,
Kunne du forestille dig,
at det er noget for dig,
vii vi bede dig om lige
at tage "knoglen" og
ringe til Dan Z.
( 8693 6534 ) .

Med EasyLift nar arbejdsglreden nye h0jder ....

Du er ikke pa nogen
made forpligtet af dit
Med EasyLift kan du let og ubesveeret heeve 400 kg. op i behagelig arbejds opkald, men det er en
heide,
Det gm EasyLift til et ideelt hjzelpemiddel ved sterre eller mindre
god ting for os at vide,
reparations- eller justerings opgaver pa motorcyklen.
om der pa forhand er
EasyLift er dansk designet - konstrueret og produceret,
den passer perfekt til
en vis interesse for
brug
i
mindre
rum,
carporten,
keelderen
eller
garagen.
sagen. - Pa Sjrelland
har man gennem efter~
Exel. levering / Kan
handen adskillige ar
Spangkilde
IKAoS
afhentes efter aftale.
kart et par af disse
kurser pr. seeson,

sa

Fra 3.700,-

Med venlig hilsen
Dan Z.

Telefon: 75652335
www.easy-lift.dk

Spar penge- keb direkte fra produceten.

Hvorfor glider
koblingen ?

I

"Teknisk Cirkulesre nr. 11"
dateret 24.6.36 skriver
Anders Fisker blandt andet:

K

oblingen kan blandt andet
glide af f01gende Grunde:
1) Der er ingen Spillerum
mellem Udleserarm og
Trykpind.
2) Der er Olie eller Fedt paa
Koblingsbelregningen,
saaledes at Friktionen er
betydelig nedsat.

K

oblingsbelregningen kan
blive fedtet af f01gende
Grunde:
a) Der kan dels komme Olie
og Fedt fra Udleserlejet langs
med Trykpinden.
b) Der siver Oliedampe fra
Krumtaphuset ind i
Svinghjulshuset.
c) De under b nesvnte Ting
kan skyldes, at Oliestanden i
Motoren er over det everste
Mrerke paa Maalepinden.
Det tilraades i 0vrigt ikke at
komme mere end 2 L Olie
paa Motoren.

o-

ud af koblingen

Der er 3 mader at lose
problemet pa:
1) Udskylning,
2) Afbrrending,
3) Udskiffning.

1) Udskylning.
Stop motoren. Fjern heetten til
svinghjulshuset. Treek koblingen og bind en snor om
handqreb og handtaq, sa du
har hesnderne fri. Stil en skal
under aftebshullet i svinghjulshuset. Heald 1/2 - 1 liter
fortynder, acetone eller denatureret sprit - til ned benzin ned mellem koblingspladerne,
mens motoren ternes langsomt med kickstarteren.
Vsssken leber ud gennem
udluffningshullet i bunden af
svinghjulshuset og ned i den
skal, du lige naede at stille pa
plads. Lad koblingen terre,
stadiqveek med koblingsgrebet bundet fast.

2) Afbrrending.
Det er en lidt barsk metode,
men den virker i en nedsituation, og Fisker & Nielsen

anbefalede den faktisk.
Placer forhjulet op mod en
mur, et tree eller lign. Start
motoren. Seet i 1' gear. Giv
godt med gas. Sirek koblingsgrebet sa meget, at koblingen
lige begynder at tage fat og
bliv ved med gode
omdrejninger pa motoren til
det begynder at ryge godt fra
koblingen. Det lugter forresten heller ikke godt. Lad
koblingen kale af og prov om
koblingen virker bedre nu ellers gentag manevren,

oe

~ ' I.
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Gammel type kobling,
denbedste!

3) Udskiffning.
Skil hele skidtet ad og skiff
koblingsbelregningen. Skil
samtidig gearkassen ad og
skiff pakningen omkring
trykpinden inde i selve gearblokken. Husk at pakningens
lreber skal vende mod den
ende af trykpinden hvor tryklejet er. Det er den mest
besvrerlige men mest affektiv
lesninq pa problemet.
Sten Weidinger.

Vi farer alt i autolakker/tilbeher
Blander efter prover til knallerter, motorcykler, veteranbiler m.m.
Sender overalt.

GLODI

FARVECENTER
Lars Dalsgaard Narre Alle'57. 8000 Arhus C.

Tlf: 861392

Til 220 V ~

Diode

Modstande
2 x 100 k.ohm

(kan vende
vilkarligt)

Til kondensator

Stykliste:
2 Modstande 100 kn. 0,25 W.
1 Diode 1 N4005 el. tilsvarende.
1 Alm. stikprop.
2 lsolerede testpinde el. bananstik.
Div. ledning og flex.
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E

n korrekt og fuldsteendiq
afprevninq af en kondensator til et teendlnqsanleeq
kreever udstyr som kun de
feerreste har adgang til. En
teendlnqskondensator bliver
udsat for en speendinq pa
flere hundrede volt, hvorfor
en afprevninq skal foretages
med en he] speendinq (300 til
600 volt jeevnspeendlnq),

E

t almindelig multimeter
maier med en hjeelpespesndinq pa typisk 1,5 volt
og vii ofte give en misvisende
og upalidelig maling pa en
trendingskondensator.
En rimelig palidelig afprevning kan foretages med et
lille preveapparat, som vist
pa ovenstaends skitse.

E

n almindelig netstikprop,
to modstande, en diode,
et par testpinde, nogle
stumper ledning og
en ende krympeflex kan
kebes i alle radiohobbybutikker for under 25,00 kr. De
to modstande sikrer mod
kortslutning, at dioden ikke
bliver overbelastet og mod
livsfarlig berarinq, For sidstneevnte er det meget vigtigt,
at der monteres en modstand
i hver ledning.

D

e to prevespidser holdes
pa kondensatorens tilledninger et kart ejeblik minimum et sekund. Hvis kondensatoren er i orden, bliver
den opladet til ca. 300 volt
jrevnsprending. Efter ca. et
minut kortsluttes kondensatoren, og der skal opsta en

HANS BROGES GADE 3
8000 ARHUS C
TLF 86 12 15 35 · GIRO 9 48 53 25

kraftig gnist, hvilket viser at
der ikke er afladning af
kondensatoren.
Det kan med star sandsynlighed pareqnes, at kondensatorens vesrdi i mF er i
orden. Ved afprevnlnq ma
kondensatoren ikke have
elektrisk forbindelse til tesndspole eller platiner.

J

eg skal g0re opmrerksom
pa, at konstruktionen er pa
grcBnsen af, hvad der kan
tillades efter steerkstrernsbekendtqerelsen. Ved direkte
berarlnq af prevespidserne
kan det give et lille "rap" over
fingrene, men med de to
modstande i serie, vii strernmen veere sa lille (ca. 2 mA),
at det er ufarligt.

hvor varm dit batteri bliver.
Det skal det ikke. En hjemmelader er fin, hvis du skal
oplade dit batteri 2-3 gange,
Sakset fra D.V.M. 's
men ikke som du bruger den
medlemsblad , Veteranen. Egon P.
til din MC.
e batterier vi bruger i
dag, er ganske alminKan vi 90 re noget ved det?
delige bly/syrebatterier med
abne celler.
Det mener jeg! Der er
Denne type er ikke et hejtekudviklet batterier til nednologisk batteri, men er
stremsanleeq, som har de
opbygget efter n0jagtig
egenskaber, vi seqer: standsamme principper som for 70 by 350 dage, drift 15 dage,
ar siden.
ingen vedligeholdelse!
Dette batteri er beregnet til at Disse batterier er oqsa
blive brugt, altsa afladet lidt,
bly/syrebatterier, men fremopladet lidt o.s.v., som ved
stillet efter nyeste teknologi:
normal drift af en MC.
100% kemisk ren bly, 100%

Hvorfor har vi
batteriproblemer ?

D

V

ores MC star jo stille 90%
af aret og bliver kun brugt
10%, og det er batteriet
absolut ikke beregnet til, fordi
det har et hejt indhold af antimon, som bevirker at der er
en he] selvafladning pa batteriet, hvilket igen bevirker, at
der sker en sulfatering i batteriet. Denne sulfatering
omdannes til krystaller, som
seetter sig som "sukker'' pa
blypladernes side og ikke
mindst i pastaens hulrum og
sa er batteriet kaput !!!
Altsa batteriet kan hejst sta
standby i 2 mdr., og sa vii
denne proces begynde.
Batteriet skal endda veere
fuldt opladet inden.

J

amen, sa lader vi ~lot batteriet op med en hjemrnelader ikke?
Pkt. 1: du glemmer det

Pkt. 2: Hjemmelader er noget

en vis person har skabt, det
er ikke regte jrevnstr0m, den
giver, den svinger meget i
sprending. Prov at rneerke,

kemisk ren syre.
Batteriet er lukket, hvilket
90r, at det kan fremstilles
med et lille overtryk, dette
bevirker, at celleafladningen
nesrmer sig 0. Dette bevirker
igen, at batteriet kan sta
standby i 2 ar ved en temperatur pa 25 grader uden, der
sker noget ved det, - ved en
lavere temperatur lrengere
tid!!
isse batterier er lukkede.
og kan derfor monteres 1
alle stillinger.
Batteriet kan fungere ved
temp. -40 c til + 40 C.
Batteriet har en lang levetid
8-15 ar, Batteriet kan monteres i en sort batterikasse, i
en sadeltaske eller hvor du
vii, der er ingen syre der
leber ud. Batteriet er meget
modstandsdygtigt over for
vibrationer.
isse batterier hedder
CYCLON-BATTERI ER.
Prisen for sadan et seet batterier monteret i en sort
hardqummikasse er ikke
hejere end det, du giver i
dag.

D

D

opladning af ba erier:
Der findes ladere, som er
udviklet til disse batterier.
(Ved normal drift er de tilsluttet batteriet hele deres levetid
svarende til 10 ar ved ncdstrernsanleeq)
Denne lader dit batteri op pa
en skansorn made, og nar
det er opladet, star den
automatisk fra og gar over til
vedligeholdelsesladning, og
sadan kan den sta i flere ar,
Det tager lidt lrengere tid at
lade dit batteri op (1-2 daqn)
end med hjemmelader, men
denne er vresentlig mere
skansorn ved dit batteri.
Sadan en lader kan du oqsa
med fordel bruge pa dit
abne batteri, og prisen er
ikke vresentlig hejere end det
du giver for en hjemmelader.
Altsa vii du optimere levetiden pa dit batteri, skal du
bruge sadan en lader.

opladning:
Oplad batteriet, nar det har
veeret afladet og hver gang,
du seetter det pa lager.
Ladesprendingen skal vrere
mellem 2,27-2,35 V pr. celle.
Ved 6V batteri: 6,81-7,05 V
ved 20 grader.

opbevaring:
For at opna optimal levetid
skal du opbevare batteriet
koldt, Opladningen skal derimod ske ved temperaturer pa
ca. 20 gr. Hvis du opbevarer
batteriet ved stuetemp. er det
bedst kontinuerligt at have
batteriet tilsluttet en lader; et
bly/syrebatteri oxyderer lettere ved varme.
Cyklonbatteriet kan dog

l~gres ve~ 20 grader i lang
tid ca. 2 ar, men vii dog
langsomt aflades.

Ka' du huske ?

Hvem husker ikke Niels
Haugaards sang om eegteparAfladning:
ret, der hele tiden holder
hjulene i gang ved at lave
Hovedreglen for et bly/syrenye projekter. De bygger en
batteri er at det aldrig ma
udestue, eller de anskaffer en
dybdeaflades. Hvis dette
hund, og sa gar det hele nok
skulle ske, s0rg da for at det
en 3 maneder igen!
ornqaende bliver genopDeter naturligvis sat noget
ladet, da der ellers kan ske
pa spidsen, men "den gode"
uoprettelig skade.
Hausgaard har ikke skrevet
ret mange tekster, som ikke et
Anqaende spcending pa dit
eller andet sted har fat i
batteri:
noget veesentligt, og sikkert
Spcending pa en celle er
er det, at i mange forskellige
2, 14 V. Det er ikke teknolosammenhrenge bliver forskelgisk muligt at komme over
lige "projekter" gang pa gang
denne spcending, altsa ved
brugt
for at slere virkeligheet 6 V. batteri skal den veers
den.
6,42 V. ved et 100% opladet
Jeg mener godt, man pa en
batteri.
vis made kan drage en parallel f:a Niels Haugaards sang
Hvis spcendingen pa batteriog til Aarhuus Nimbus Klub.
et er 6,00 V. er du nede pa
Ikke
sadan at forsta, at jeg
en kapacitet pa 30%.
mener, at vi laver projekter
Batteriet har ikke godt af at
for at slere, at det gar darligt,
komme under 6, 1 o v.
~or
dybest set gar det ret godt
Du skal male dit batteri ved
1 Aarhuus Nimbus Klub, men
hvilespcending d.v.s. nar
klubben har kun eksisteret i
batt~riet har staet standby i
fem
et halvt ar, og pa de fem
24 timer efter ladning eller
et halvt ar, har vi foruden at
belastning.
fa startet klubben op, ogsa
vseret dybt involveret i den
store udstilling pa Arhus
Hjemmelader der giver 4 _ 6
Bymuseum,
faet afviklet et
amp., dur ikke til et mcarstrsef for DNT og endelig
batteri. Batteriet bliver for
faet etableret lokale med
varmt.
bade
slyngelstue og med et
Jeg bruger en lacier til mcdejligt veerksted.
batteri, den giver kun 500
Vi har i sandhed lavet projekma. Den kan kebes i
ter,
sa det virkelig forslar, _
autoudstyrsforretninger for
~rojekter er vi altsa ret gode
ca. 150 kr.
~l, men har de fyldt sa meget
Sa far du ladet dit batteri
siden starten i 1996, at der
helt op.
~gs~ er blevet tilstreekkelig
bd til at arbejde med det ·
kammeratskab og sammenhold, som ogsa er en

veesentlig del af klubbens formalsparagraf ?
Jeg ved det ikke, men jeg vil
foresla, at vi nu samler alle
vore kreefter om et nyt
projekt:
Det projekt skal hedde
Aarhuus Nimbus Klub, og
det skal besta i, at vii det
neeste par ar bruger vores
feelles energi pa at fa det
indre liv i klubben til at fungere sa godt som overhovedet muligt.
Da vi sidste vinter havde
evalueringsmode om forrige
ars aktiviteter, havde vi til lejligheden faet tegnet de 4
arketyper af medlemmerne i
Aarhuus Nimbus Klub. _
Bikeren, oliefingeren, perfektionisten og samleren.
Det var naturligvis forst og
fremmest ment som en sp0g,
men der er et element af
sandhed i det, og meningen
var selvfolgelig at illustrere,
at der er mange forskellige
grunde til at veere medlem af
Aarhuus Nimbus Klub, og at
den ene grund kan veere lige
sa god som den anden.
Det, der er vigtigt, er, at alle
medlemmerne yder og nyder
efter evne. - Men der er til
.
gengeeld ogsa en vigtig
pointe. En klub er kun detI
som medlemmerne g0r den
til.
Der er ikke i bestyrelsen
planer om at stille forslag om
nye projekter naturligvis ud
over at lave et aktivitetsprogram, som forhabentlig vil fa
mange medlemmer til at
springe op pa nakken af
Bussen og komme enten til
klubaften i True eller pa keretur onsdag aften.
Vi haber rigtig mange af jer i

den kommende vinter vil
mode frem om onsdagen, og
vi haber, at vi til neeste ar vil
fa lavet et speendende koreprogram, som vil tiltale
mange medlemmer og vel og
meerke fa endnu flere til at
made frem.
For at komme til at Ieere
hinanden endnu bedre at
kende, vil vi ogsa til neeste ar
kore en tur hver anden onsdag, men deter planen, at vi
vil benytte mange af de onsdage til at komme pa
garagebesog hos medlemmeme.
Vi ved, at mange af vore
medlemmer har forskellige
projekter i gang hjemme i
garagen, ikke nedvendigvis
kun Nimbusprojekter - alt
andet har ogsa interesse.
Ferst og fremmest er ideen
med disse garagebeseg
naturligvis, at vi skal lsere
hinanden bedre at kende. Vi
skal, som det ogsa fremgar af
vores malssetnin g, dyrke
kammeratskabet og dermed
styrke klubbens indre liv. Vi
haber, alle er med pa ideen,
og at mange geme vil have et
beseg.

Vi vii

sa

gerne
vcere
kendte

kan

og oosa er
gode til

Dan Zachariassen.

®

Den "skarpsindige" Ieeser
vil, have bemeerket, at
bladet er blevet tykkere.
Det er ikke altid at man
glreder sig over at noget er
vokset "ud af", men nar
vores blad vokser, er det
glredeligt.
Ved udgivelsen af vores sidste blad, nr. 23, matte jeg
lade nogle artikler blive i
skrivebordsskuffen, hvilket
jo er rart.
Det medferte at de 4 andre i
bestyrelsen, straks, opfordrede mig til at udvide
bladet.
Det er, rent opssetningsmsessigt, sadan at bladet kun
kan udvides med 4 (fire)
sider af gangen.
Sa det var med nogen
nervesitet, at jeg sagde,
jaae. Det er sa her jeg har
brug for hjeelp, fra jer, keere
leesere.

Kval itetsvre rkte j
Ene-impoter
Hans Nielsens Eftf. Aps.
Trygesvej 2
Dk-8230 Abyhej
Tlf: 86151166

Har du en mening, et
indleeg, et sjovt udklib, et
forslag eller noget som du
synes skal i bladet, sa vil jeg
meget meget gerne have
det.
Skal bladet blive ved med at
veere tykt, ma. jeg have lidt
hjeelp,
Redakteren.

Vi vii gerne invitere a(fe mediemmer af 'A.arfius 'lfim6us 'K(u6 08 deres famiUe ti(ju(efrokost i vores

f.(u6fokafe i 'True, Lff'lVD'A.§ 'D. 1 'D!EC!EM11!E'R/R'KL 13,00
j'UDE'F'RO'KOS'T, Jamen deterJo kun sensommer, er der nok no8fe der vi( si8e. ja, deter rigtiBt,
men vi vi(Berne vrere i god tid med invitationen sa(edes, at 'l fan na at s(a et fryis i fafenaeren
a(ferede nu.

kr. yr. nrese, deifor
"seaer" vi ca. 10 yersoner/famiUer, der vi( vrere vi(U8e ti( at fremsti((e en ret.
Vi har en famiue som liar me(dt sfB som feverander ciff(reskeste8en, vi liar en som vi( komme med
Jr"!-Btsa(aten, og nu mangfer vi sa(ides ca. 8 yersoner, som fiver isrer vi( komme med mer6rad6ef{erne,
siftfen, jrikade{ferne 03 det som en Bod dansfju(efrokost e(fers 6estar af
Vi vi(Berne forse8e at minimere menuyrisen, som vi re8ner med 6Uver ca. 100,00

!De yersoner som er 6efijre[pe(itJe med af fremtry(fe disse (rekkerier, far naturUBVis deres udjjifter.
refanderet af de yenge, som kommer indved. entreen ti(ju(efrok.osten.
ff[, sodavand og kciffe kan ke6es i f.(u6fiusets Gar - snaysen ma man sefv med6ringe.

. ..

!Der vi( vrere underfio(dning, sange 08 en enkefr (i((e feg. Ligger du inde med en god sang, sa med-

~-

~ ~ ~~

!Der vi( vrere ti(me(ding, senest

10

~
~~

•'F

daee fer.

'lienvendefse tiC: 'Brian Serensen, 86259488 - 21757479. ~-maiC: bah@maill.stofanet.dk
Vi har ( nresten) alle reservedele til Nimbus pa lager, og vi sender hver dag reservedele til ind- og udland. Bestillinger
indgivet inden kl. 15 kan normalt
ekspederes den samme dag.

Reservedelssalg.

Nye originale eller nyfremstillede dele.
Ogsi mange brugte dele pi lager.

Speedometerreparation.

Q.)

ARHUS NIMBUS

Rombach & Nielsen aps
Espenhejvej 4 True
8381 Mundelstrup

E-mail: rombach@post2.te1e.dk

•

Tlf.:

8624 - 6222
8624 - 6229
Mobil: 4088 - 6222

Fax:

www.geocities.com.MotorCity/7513

Vi reparerer og renoverer alle typer instrumenter,
F rem stiller speedometerkabler efter mil.
Salg af nye og renoverede instrumenter.

Hj ulbygning.

Eger og fll!lge i mange sterrelser.
Rustfrie frelge og eger til Nimbus.

Ombytningsservice.

Dynamoankre, koblinger, krumtapssret,
karburatorer mm.

Nimbus modeller.

Solo-& sidevognsmodeller stadig pa lager
( I 500 solo & 200 sidev. modeller fremstillet j.

Dele reparation.

Kom ind med de dele der trll!nger til reparation,
og lad os fa en snak om hvad der skal gores.

Nimbus model :Solo: kr.390,· Sidevognsmodel : kr.590,-

Arhus Nimbus har ogsa et lille reservedelslager i Legumkloster
Sognegade 18, Tlf 7474 - 4935 Trreffes efter aftale.

Tirsdag- Fredag 8 - 16.30
Kom ind ogfa en kop ka.ffe og en Nimbus snak
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Et pragtfuldt

billede, fra

30,. .eme, som

"reminder "
om, at ogsa
vi skal
huske, at
speende alle

vore bolte,
fer vi korer
ud pa
Nimbussen.
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