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Informationer

om
Aarhuus Nimbus Klub

     Klubbens e-mail:
 zacha@webspeed.dk

Hjemmeside:
http:/home13.inet.tele.dk/suvni/

Bestyrelsen
Forman d & kontaktperson
Dan Zachariassen
Agernevej 1
8330 Beder  Tlf: 8693 6534
zacha@webspeed.dk

Næstformand og 
hjemmeside-ansvarlig
Sune Nielsen
Tandervej 35
8320 Mårslet  Tlf: 8629 4028
sune-nielsen@mail.tele.dk

Kassérer
Bent Thomsen
Skovly 8
8300 Odder  Tlf: 8654 1811
bent-birgit@mail.dk

Sekretær
Ole Kristensen
Carit Etlarsvej 6
8230 Åbyhøj  Tlf: 8615 0152
olenkristensen@hotmail.com

Redaktør
Brian Sørensen
Lyngsiesvej 8
8210 Århus V  Tlf: 2175 7479
bah@mail1.stofanet.dk

Værksteds-
ansvarlig:
Keld Nielsen      Tlf: 8617 7527

Selskabskørsel:
(Polterarbend og bryllupskørsel)
Bente Kortsen     Tlf: 8625 0814
 
Start-steder:
True Byvej 7 i True.
Nord: Hydro Texaco, Grenåvej.
Syd  : Statoil Slet, Chr. X́ s vej 253.

Konto nr.
0084 98 08 38

        ormanden har ordet!
  Kære Nimbusvenner!

Så er generalforsamlingen 
overstået, og bestyrelsen 

har været samlet til et 
konstituerende møde, hvor 
de forskellige poster og 
arbejdsopgaver er blevet fordelt.
Det skete der nu ikke så meget 
ved, for alle fem fortsætter som 
hidtil.
Sune fortsætter som 
næstformand, web-master, og 
ansvarlig for medlemslisten. 
Bent passer som hidtil 
finanserne, Ole er sekretær, 
mens Brian passer bladet 
og et efterhånden ganske 
anseeligt billedarkiv. Endelig 
må I, også i det kommende 
år, stille jer tilfreds med mig 
som formand og koordinator af 
aktivitetsprogrammet.
 – Vi håber I kan lide det som 
det er. Vi kan ikke gøre det 
anderledes.

Med dette blad følger også 
programmet over forårets 

og sommerens aktiviteter. 
Vi har igen prøvet at 
sammensætte et alsidigt 
program, hvor der naturligvis er 
indlagt en masse køreture, men 
også aktiviteter, hvor vi forsøger 
at appellere mere bredt – også 
til de af vore medlemmer, der 
ikke nødvendigvis bliver våde i 
øjenkrogene, hver gang de ser 
en ”bunke gammelt jern”.
Programmet, i særdeleshed i de 
kommende måneder, afspejler 
naturligvis at klubben i år 
markerer sin 10 års fødselsdag.
Allerede det første arrangement, 
der er med i programmet, 
er markeringen af selve 

fødselsdagen, som vi næsten 
kan ramme på selve dagen.

Den 1. marts møder vi i 
klubben klokken 19, hvor 

vi på rigtig højtidelig vis skåler i 
et glas ”boblevand” og vi byder 
også på et stykke kransekage.
Bestyrelsen gør opmærksom 
på, at det jo er den første dag, 
hvor vi må køre, så hvis vejret 
ikke arter sig alt for vinteragtigt, 
opfordrer vi til, at Nimbusserne 
bliver luftet på dagen. – Vi 
laver en aftale, så der i dagens 
anledning kan parkeres i 
gården.
Også sæsonstarten påskelørdag 
vil blive præget af  10 års 
dagen, og endelig kommer jo 

”bikerfesten” 17. juni. – Indtil 
nu er det kun rammen om, og 
hovedindholdet af festen der er 
fastlagt. Selve programmet vil 
blive offentliggjort i det næste 
blad.

Jeg vil gerne slutte med, at 
ønske alle medlemmer en 

rigtig god sæson. Husk på, at 
det først og fremmest er på 
og med Nimbussen vi skal 
have vore fælles oplevelser. 
Kig i programmet og se, om 
der ikke skulle være  noget for 
dig. – Du skal være så hjertelig 
velkommen.
Egentlig skulle jeg have gjort 
dig opmærksom på, at vi fra 
denne sæson har flyttet vort 
mødested på Grenåvej, men da 
vi i år slet ikke har mødested i 
den ende af byen, behøver vi jo 
ikke at gøre så meget ud af det 
denne gang.

	 Dan	Zachariassen	
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Så blev det da min tur til at interviewe en 
”kendt” Nimbusejer/kører.

Jeg har haft mange forskellige til overvejelse, men ” så 
pludselig lyset”, hvad ville da være mere nærliggende 
end at snakke med ham, der trods alt er skyld i min 
Nimbus-kærlighed, nemlig Ole, 
Kristensen.

Så davs Ole og velkommen i stuen!

(Nu kender jeg jo nok en del af 
svarene, men det gør I andre jo ikke, 
så i gang med os!)

Hvor kommer du fra?

Jeg er født og opvokset i Viborg indtil 
5.klasse, herefter er det i Århus jeg har 
boet det meste af tiden.

Hvad laver du?

Jeg er afdelingsleder på en 
specialskole for børn og unge med 
autisme og DAMP. 

Er du opvokset med 
motorcykler, har haft en onkel 
eller sån`, der viste dig vejen?

Der har i min barndom ikke 
været nogen motorcykler, det 
nærmeste jeg kom det var at 
jeg en enkelt gang fik lov til 

at sidde bag på min onkels Vespa.. Familien fik først bil 
da jeg fik kørekort, men en Velo Solex fik jeg da sparet 
sammen til, da jeg var 16 
og den var jeg rigtig glad for. En sommerferie fragtede 
den mig helt til Hannover.

Hvornår fik du din Nimbus og hvorfor lige netop Nimbus, 
og hvad gav du egentlig for den?

Mens jeg var officer på Bornholm, købte jeg en Vespa 
Sport, som jeg brugte som dagligt transportmiddel, men 
i 1975 brækkede den over i 2 dele på grund af rust, så 
jeg måtte se mig om efter et andet transportmiddel. En 
søndag eftermiddag  i 1975, gik familien tur og i en 
garage i Viby stod der en rød motorcykel, der så ret solid 
ud. Jeg gik ind og ringede på og spurgte om den derude 
kunne købes. Manden sagde ja og vi endte på en pris 
omkring 2000,- kr

Var det ikke håbløst umoderne at køre Nimbus, da du 
startede?

Det ved jeg faktisk ikke, jeg kørte jo bare på den sommer 
og vinter og interesserede mig ikke for andre motorcykler.

Hvad bruger du ”cyklen” til?

Den er blevet brugt til ”arbejdscykel” og fornøjelse, helt 
frem til 2004. Så det er blevet til et  pænt stykke over 

Hvem er  Vi ?
Gitte Skipper Rahbek taler med
Ole Kristensen!

Ole Kristensen med sin Nimbus. 
Mange vil også kende Ole for 
sit store arrangement i klubbens 
bestyrelse, som sekretær.
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            Invitation!

Aarhuus Nimbus Klub 
inviterer hermed til 
10 års fødelsdagsfest
i klublokalerne i True, 
onsdag den 1-3-2006 kl. 1900.

   Denne aften vil der blive budt på    
   champange
   og kransekage. 
   Derudover vil der også være en   
   overraskelse!

   Er vejret til det, så møder vi jo op på 
   vores Nimbusser. 

   Denne dag vil der være parkering 
   i gården.
  ( Kun for Nimbusser!).   
    
   
                                 Bestyrelsen.

100.000 km på den samme motor.

På en skala fra 1-10 hvor god er du så til at skrue og reparere 
på Nimbussen, og har den været fuldstændig skilt ad og evt. 
hvor mange gange?

Den har været skilt ad og samlet af undertegnede, et par 
gange fordi den skulle males. Først da jeg kom ind i Aarhuus 
Nimbus Klub, fik jeg mere interesse for motoren. De andre 
medlemmer sagde at det kunne da ikke være rigtig at den bare 
kørte, jeg måtte prøve at skille noget og det har jeg så forsøgt 
mig lidt med, de sidste 10 år
På en skala fra 1-10, har jeg nok bevæget mig fra 1 til nu at 
være 6-7. Jeg er nok bedst til at vedligeholde motorcykler.

Har du et fremtidsønske med Nimbussen, evt. et rejsemål?

Der er 2 ønsker/drømme for mig og min Nimbus. Den skulle 
gerne se Nordkap og også Middelhavet(St. Tropez)

Hvad er det bedste og det værste ved Nimbussen?

Det bedste, den er og har været utrolig trofast, stabil og starter 
altid.
Det værste er at den er for lille, hvilket giver mig en dårlig 
kørestilling over længere afstande

Hvorfor ikke sidevogn?

Jeg er nok ikke til støttehjul endnu og så er der også noget i 
haven/garagen, der skal laves om for at den kan komme ind.

Andre motorcykler?

Familien er ejere af 2 stolte Nimbusser, og et par BMWère.

      Med venlig hilsen
                                                                Gitte.
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            Auktion i True!

    En fortælling om en Morfar!

Vi snakkede i bestyrelsen her i efteråret om vores 
klistermærke og der blev fremsat ønske om at vi 

fik lavet et nyt og noget mindre klistermærke, da det     
 ”gamle” måske nok havde en lidt uheldig størrelse, 
som gjorde at det ikke rigtigt kunne placeres på 
f.eks en for- eller bagskærm.
Vi henvendte os derfor til vores sædvanlige  
 ”klistermærke-mand”, men han havde siden han 
lavede det gamle mærke, skiftet sin maskinpark ud 
og kunne ikke bruge den data-fil som klubben ligger 
inde med, med vores mærke på. Han tilbød dog at 
han kunne få den ”renset” ude i byen, men det ville 
koste ca. 1000 kr.
Nu var gode råd jo dyre, men så var det jo at vi for 
nogen tid siden havde modtaget et brev stillet til 
hele klubben.
Det har hængt ude i klubben, siden vi modtog det, så 
der er sikkert flere der allerede har læst det.
I brevet tilbyder en morfar til en af beboerne på 
Birkebakken sin hjælp, da han arbejder i den grafiske 
branche. Med dette brev i baghovedet tog vi kontakt 
til denne morfar og han ville gerne hjælpe, hvis 
han kunne. Leo fik den gamle data-fil med ned på 
Birkebakken og næste gang denne morfar skulle 
besøge sit barnebarn, hentede han cd´en, hos Leo.
Der gik ca. en uge, så ringede Jeppes morfar til mig 
for at høre om noget edb-teknisk angående filtyper og 
om hvor mange mærker han skulle fremstille. Jeg tror 
vi begge fik os en lille hyggesnak.
I Onsdags ringe Jeppes Morfar, som i øvrigt hedder 
Hans, så til mig igen for at fortælle at nu havde han 
fremstillet 1100 mærker, samt at hen havde ”renset” 
datafilen og brændt den over på en cd. Det var jo en 
god nyhed og efter lidt mere hyggesnak skulle jeg 
jo til det, så jeg spurgte om han havde en regning til 
klubben, som skulle ordnes. Han fortalte så, at der var 
fremstillet mærker for 25oo kr, men at det var UB.

Og UB står, som I sikkert ved for: Uden 
beregning.
Det er jo flot, at det ikke bare er de unge 
mennesker på Birkebakken, vi gør glade 
med vores arrangementer, men også at disse 
unges pårørende, værdsætter vores små 
arrangementer.
Dette viser jo at, vi et eller andet sted gør en 
forskel.
Bestyrelsen har, naturligvis planlagt at sende 
Jeppes morfar et par gode flasker rødvin.
Jeg håber så, at næste gang, hvor vi skal
køre for de unge på Birkebakken, at der møder 
rigtig mange op og at alle har et af de nye 
klistermærker enten på motorcyklen eller på 
saddeltaskerne.

     
Redaktøren.

Aarhuus Nimbus Klub inviterer 
hermed til endnu en auktion i 
klublokalerne i True, lørdag den 
18-03-2006 kl. 1230.

(Der er gennemsyn fra  kl.11.30)

   Der er ca. 120 ”ting og sager” på bud......

   Kom og gør´ et ”røverkøb” ved denne aktion.

   Der er ikke den ting du ikke kan finde....

   
   Kun for medlemmer.
    
    Bestyrelsen.
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Nyt gevind-værktøj i klubben!
Klubben har indkøbt et sæt værktøj, således at vi nu kan forny vores ”slidte” 
gevind. Sættet er fra Würth, som har benævnt dette sæt: Time-sert. Det vil 
nok i almindelig daglig tale blive omtalt som helicoil, men 
hvor helicoil normalt er et gevind i ”spiral”, så er Time-sert 
et gevind i form af en fast ”bøsning” med en lille krave. 

               (Se billede.)               

Vi har indkøbt 2 sæt, et samlet sæt, hvor der er 6 mm, 8 mm, 10 mm, som er standard 
gevind og et sæt 12 mm fin gevind.   12 mm fingevind bruges bl.a. i bagtøjet på 
Nimbussen´. Dette værktøj er så kostbart, at det vil blive låst inde i 
et skab på vores lager og skal man bruge det, skal man henvende sig 
til en fra bestyrelsen.
(Skulle man stå hjemme på sit eget værksted med en adskilt 
mc, kan enten Sune eller jeg overtales til at komme forbi 
med værktøjet, således at man ikke behøver at ”slæbe” en 
adskilt mc ud på værkstedet.) Da anvendelsen af værktøjet lå 
lidt hen i det ”uvisse” og da jeg netop havde topstykket af 
Nimbussen, besluttede Sune og jeg at afprøve værktøjet, samtidig 
med ville vi lave en lille billedeserie over arbejdsgangen. 
Forinden havde jeg haft en lille snak med Carsten og Sten og 
her fået et par fiduser, som vi afprøvede. Billedeserien vil forfindes 
på værkstedet, således at brugere af værktøjet kan kikke i 
denne, når der arbejdes med værktøjet.

Værktøjet består af 4 stk. værktøj + 2 stk. bøsninger. 
  ( + en bolt med en møtrik eller rørstykke)
  (Bolten er en af ”fiduserne” vi fik af Carsten og Sten).

Værktøj nr. 1 er et  specialbor.
Værktøj nr. 2 er en sædefræser. 
Værktøj nr. 3 er en gevindtap (speciel).
Værktøj nr. 4 er en bertler(bøsnings-udvider).
Værktøj nr. 5 + 6 er gevind-bøsninger.(Kort el. lang)

Disse gevind-bøsninger koster ca. 20 kr. til 25 kr. pr. stk. 
og klubben vil indkøbe flere, efterhånden som de bliver 
forbrugt og der afregnes til en fra bestyrelsen.

Til ”operationen” skal der bruges:
Stor el. lille snittap-holder.

  Boremaskine, helst batteri-drevet.
  Smørekande med olie el, lign. smørremiddel.
  Trykluft til ”rengøring”.
  Evt. en metalvinkel.
  Lock.tide
 

Bolt med 
møtrik el. rørstykke til 
i-sætning af bøsning.

Time-sert i kasserne.

Værktøjet med tilhørende nr.
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Operationen startes med, at det ”slidte” gevind ud bores med værktøj nr. 1. (Specialbor).
Er der plads, kan der evt. bruges en borestander. Husk at smøre med skæreolie el, 
andet smørremiddel og husk at dække af, således at skærespånerne ikke kommer ind 
andre steder. Der rengøres med trykluft efter endt ”udboring”.

Operationen fortsættes med værktøj nr. 2. (Sædefræser).
Der fræses til ca. 1 mm under ”overkant” 
Således at kraven på bøsningen ligger plant med overkanten.  (Se tegning.)

Der rengøres med trykluft efter endt ”fræsning”.

Operationen fortsættes med værktøj nr. 3. (Gevindtap).
Der skæres nyt gevind, samtidig med at der smøres.
Der rengøres med trykluft efter endt ”skæring”.

Operationen fortsættes med værktøj nr. 4. (Bertler/bøsnings-udvider).Efter fræsningen 
afrenses/affedtes det nye gevindhul og bøsningen påføres Lock-tide og her er det en 
fidus at bruge en bolt med møtrik. Gevindbøsningen ”skrues” på bolten og møtrikken 
spændes mod bøsningen, hvorefter gevindbøsningen sættes i det ”nye” hul. Bolten 
skrues ud. Herefter udvides bøsningen med værktøj nr. 4. Vo la´ et stk. nyt gevind.

  
1

  
2

   3

4

Der bores med el. Der bores med hånd. Der fræses med el. Hul med og uden bøsning. Kontrol af ”kravedybde”.

Der smøres, igen og igen. Der skæres med stor 
snittap, forrest.

Der 
skæres med lille 
snittap, baggerst 

Der blæses, igen og igen.

Bøsning med bolt og rørstykke + Lock-tide.  Et stk. cylinderblok med 14 nye bøsninger.Bøsning bertles i.
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Aarhuus	Nimbus	Klubs
10.ordinære	generalforsamling
Onsdag	den	25.	januar	2006

Sted Malling kro (menu: Stegt flæsk med persillesovs, 
sjældent har man set så mange ”gubber” spise så store 
mængder flæsk på så kort tid)
Der var fremmødt i alt 56 personer.

Dan startede generalforsamlingen med at byde velkommen til 
de fremmødte. 
Derefter udtaltes mindeord om vores afdøde medlem, Egon 
Pedersen, sluttende med at forsamlingen mindedes Egon, med 
et minuts stilhed.

1. Valg af dirigent.

Per Rønnow blev valgt til dirigent. Per startede med at gennemgå 
alle de ”lovformelige” ting omkring generalforsamlinger, og 
kunne som vanligt konstatere at alt var i overensstemmelse med 
vedtægterne.
2. Valg af referent.
Ole K. blev valgt til referent.

3. Valg af 2 stemmetællere.
Jens og Jette blev valgt.
4. Bestyrelsens beretning.

Beretningen blev gennemgået af Dan. 
Herefter spurgte dirigenten forsamlingen, om der var 
bemærkninger   til det fremlagte.

-     Ole N. takkede for en god beretning og bad samtidig bestyrelsen 
kigge lidt ud i fremtiden med hensyn til andre lokaler, idet han 
ikke mente lokalerne passede til os. Ole foreslog at der blev 
kigget på mulighederne for at klubben/medlemmerne købte fast 
ejendom, eventuelt finansieret som medlemsaktier.

- Dan svarede at det jo var rigtigt at vi jo nok ikke kunne blive i 
True til evig tid. Problemet omkring økonomien i Oles forslag 
ville sandsynligvis være at medlemmerne ikke vil binde sig 
for så stort beløb, som så igen betød at der ville smutte nogen 
medlemmer. Bestyrelsen tog til efterretning, at der skulle  
kigges på den fremtidige lokalesituation.

- Per fortalte at der nok kunne være muligheder for et fornuftigt 
grundlag for en anden konstruktion(anpart/interessent m.v.) og 
tilbød sin faglige ekspertise til en eventuel arbejdsgruppe.

- Knud J. gjorde opmærksom på at renten var lav og at det 
betyder at eventuelle fonde, der skulle søges, ikke havde så 
mange penge at give væk af.

- Kofoed spurgte hvor langt opsigelsesvarsel vi havde. (svar 3. 
måneder).

- Eigil fandt at vi nok var ved at blive noget gråskæggede/
tyndhårede, og ville have klubben til at beskæftige sig noget 
mere med den yngre del af befolkningen.

- Sten W. så 2 muligheder for klubben 1. se klubben som en 
”pensionistklub”. 2. Se på mulighederne for at forynge klubben.

 - Dan talte igen som tidligere om 
”forgubning”, men konstaterede dog at 
mange af de nye medlemmer var omkring 
60 år, hvilket så ville holde gennemsnittet 
lidt højere end hvis vi ikke fik disse nye. 

”Jeg tror ikke på det, det appellerer ikke til 
de unge” Bestyrelsen stiller meget gerne 
op til arrangementer, som måtte appellere 
til de unge. 

- Kassereren kunne til forsamlingens store 
glæde berette at der faktisk var kommet 3 
indmeldinger fra ”damer” under 30 år.

- Ellers var der ingen bemærkninger til 
beretningen--------så generalforsamlingen, 
tog bestyrelsens beretning til efterretning.

            4 a Redaktørens beretning.
            Der var følgende bemærkninger til
            punktet:    

- Per m.fl. gav ros til bladet.
- Der blev givet udtryk for at det måske ville 

være en god ide at bestyrelsesreferaterne 
også var med i bladet, eventuelt i form af 
en ”Pixibogsudgave”

- - Herefter fortalte Brian den søde historie 
om Jeppes morfar, der ganske gratis havde 
leveret nye klistermærker til klubben.

- Knud J efterlyste kommentarer til 
bestyrelsens oplæg om pokalløbet: Mente 
selv at denne tradition ikke måtte slettes, 
og opfordrede til at bestyrelsen kiggede 
lidt på datoen.

- Jesper, fortsæt det udmærkede løb.



Blad 42Marts 2006 �Side
- Sten W, vigtigt at fastholde pokalløbet, 

måske på en ny måde, i en ny form.
- Christian, det er klubbens højdepunkt, prøv 

eventuelt sammen med en byfest.
- Dan svarede at vi prøver igen i år, under 

den nuværende form, han ønskede 
ikke at planlægge og stå for nye tiltag 
vedrørende pokalløbet. Bestyrelsen tager de 
bemærkninger, der er kommet til efterretning.

5. Fremlæggelse af regnskab, samt budget 2006 
til orientering.
 Bent gennemgik regnskabet minutiøst, hvilket 
fik dirigenten til at rose kassereren og udbede sig 
bemærkninger fra generalforsamlingen.

- Der blev stillet spørgsmål til bestyrelsens 
hensættelser til forsikringskontoen.

- Svaret var at vi ikke kunne være i Alm.
Brand og at vi havde besluttet at være 
selvforsikrende, og at vi med disse 
hensættelser havde nået det mål vi havde sat os.

- Herefter blev regnskabet godkendt.
- Budget 2006 blev ligeledes gennemgået og 

godkendt uden bemærkninger.
6. Fastsættelse af kontingent, samt 
betalingstidspunkt.
Kontingentets størrelse er 200,- kr og sidste frist for 
betaling er 31.12.

7. Indkomne forslag.
Der var ikke kommet rettidige forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Brian Sørensen, Sune Nielsen og 
Ole Kristensen.
De nævnte var alle villige til genvalg.
Forsamlingen applauderede, hvilet dirigenten tog 
som, at de var valgt.
8.a. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Bente 
Kortzen og Jytte Nielsen indstillet og valgt.
8.b. Valg af 2 revisorer: Eigil Holm blev valgt for 1 
år og Villy Olesen blev valgt for 2 år.
8. c. Valg af revisorsuppleant: Keld Eckeroth blev valgt.

    9. Eventuelt.
    Her er ordet frit og der kan ikke bestemmes noget.

- Sten W foreslog at guldnålen skulle afgå ved en
 stille og værdig død. Det vil og havde givet nogen

       tummel i klubben. Ej heller skulle der  være 
æresmedlemsskaber. Skulle nogen påskønnes, kunne 
disse fremhæves på generalforsamlingen (evt. med en 
flaske rødvin).

     - Keld fandt det ærgerligt at man ikke kunne enes (rygterne 
var nået helt over på Sjælland). Keld var bange for at 
nogen kunne føle sig forbigået og støttede Stens forslag.

    - Jens B. støttede ikke Stens forslag, og talte om 
misundelse og jalousi. Foreslog at det skulle ud til 
afstemning blandt medlemmerne.

    - Knud J mente ikke at misundelse var det rigtige ord, men i 
stedet at føle sig forbigået/skuffelse og henstillede til 
bestyrelsen at overveje den proces  der blev sat i gang, 
hvis guldnålen skulle fortsætte.

    - Per T mente at nålen skulle droppes.
    - Ole N. var hverken for eller imod.
    - Knud bad Sten W indlevere forslaget til bestyrelsen til 

behandling på næste generalforsamling.
    - Jesper mente at nogen havde vendt på en tallerken. Brug 

eventuelt bladet til at få meningstilkendegivelser.
    - Eigil ville vide om sammenhængen mellem 

kontingentfritagelse, æresmedlemsskab og guldnål.
    - Dan mente at guldnålen var faldet på et heldigt/godt sted, 

og at bestyrelsen anbefaler og fastholder at der findes en 
guldnål.

    - Per R. forsøgte sig herefter med en konklusion, der 
indeholdt at vi var en lille klub og at det nok ikke var en 
god ide med en sådan udmærkelse,……men sluttede med 
at spørge Sten W om han da ikke ville indsende forslaget 
til næste generalforsamling.

   - Sten W  svarede at det ville han overveje.
    - Per kunne så konkludere at punktet var uafklaret, og at 

det herefter var op til den til enhver side siddende 
bestyrelse, at agere ansvarligt. 
 Øvrige bemærkninger.

    Per R advarede mod at sætte sin mc til salg på
    hjemmesiden, da det kunne være en opfordring til
    eventuelle tyveknægte.
    Brian fortalte om et alternativ til den i beretningen
    omtalte bikerfest. Lej hele Hubertuskroen, der ligger i
    tilknytning til et gods.

  Så var det slut og den udmærkede dirigent kunne takke for     
  god ro og orden og formanden kunne takke for i aften. 
																																																													Ole	Kristensen
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I sine unge 
dage var Egon 
Straagaard ud- 
sendt, som FN-
soldat i Congo.
Denne 
oplevelse 
fortalte Egon 
om en onsdag aften i klubben.
Egon havde medbragt en film, som han havde 
overspillet på et videobånd, så vi kunne se den  
på vores fjernsyn.

Egon havde været i Congo i 1963 -
1964, hvor han havde fungeret som 
mekaniker.
Vi blev orienteret om forholdene 
omkring Congo og landets meget 
blodige historie.
Filmen gav os et godt indblik i de 
forhold, som udsendte soldater levede 
under og hvordan landet så ud dengang.

Egon havde medbragt forskellige ting, 
som han havde hjembragt fra Congo.
Det er sjældent, at vi i klubben ser en 
ægte 1,5 m lang elefantstødstand eller 
et hjemmelavet musikinstrument fra 
Congo. Vi så også en mønt fra landet. 
Denne lignede mest af alt et kristent 
kors, men det var en ”mønt”. Som 
betalingmiddel bruges den dog ikke 
mere.
Det var en aften, hvor man som tilhører kun 
kunne sidde helt stille og lade ”foredragsholderen” 
fortælle og fremvise.

Det kunne jo være, at der er andre medlemmer, 
som har oplevet noget, som de, også kunne tænke 
sig at dele med os andre........
En sådan aften er berigende, og dem vil jo vi 
gerne have nogle flere af.

Her ses nogle 
af de ting Egon, 
havde medbragt.

Bl.a.  ”mønten”. 

Under 
selve film-
forevisningen, 
var nogle som 
gjorde sig det 
mageligt!

For sin indsats 
modtog Egon, 
sammen med alle 
FN-soldaterne, 
det år
Nobels fredspris.

En flot medalje.

 Egon´s tand 
blev beundret 
og han 
fastholdt, at 
den var    
   ”lovlig”.
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26/01/05  183  Anne Hansen

16/02/05  184  Nanna Max-Hansen

09/03/05  185  Knud Erik Schulz

06/04/05  186  Marie Venderby

21/04/05  187  Arne  Ingemann

04/06/05  188  Svend Åge Svendsen

04/06/05  189  Jørgen Nørlev

01/10/05  190  Poul Grønhøj Andersen

01/12/05  191  Søren Nielsen

14/12/05  192  Nanna Rasmussen

31/12/05  193  Tine-Spang Olsen

Vi vil gerne sige velkommen i klubben til vore nye medlemmer.

Denne velkomst skulle have været med i December-bladet, men da der til redaktionen indløb en 
meget spændende og uhyggelig artikel, om en stjålet Nimbus, blev bladet brudt om og derfor bringes  
velkomsten først i denne udgave af bladet. For en ordens skyld skal det nævnes, at vi ikke ”genbruger” de 
medlemsnumre som udmeldte forhændværende medlemmer havde. P.t. er vi 133 medlemmer i klubben.
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Siden  Sidst....! Traditionen tro mødtes vi igen på Rådhuspladsen den 
første dag i det nye år for, at ønske hinanden et rigtigt 

godt nytår.
Som alle de forrige år fik vi en lille en, skålede og så blev 
der fyret et ”batteri” af, så Rådhuspladsen lå indhyllet i 

”røg og damp”.

Herefter kørte vi ud til Aarhus Nimbus, som igen i 
år havde inviteret på gløg og æbleskiver. Det er jo 

dejligt med en lille invitation, i en kold tid, og mon ikke 
det også er ved at udvikle sig til en af klubben efterhånden 
mange traditioner, at vi også mødes derude i True d. 1.

Det var et fint og hyggeligt arrangement og ved ca. 
3-tiden havde vi fået hilst på hinanden og tygget af 

munden, hvorefter vi sagde: ”Tak for i dag”.

Redaktørens kamera ”tabte” desværre strømmen ude ved 
Carsten, så der er igen billeder fra True i år......

Igen i år var Bent ”klædt rigtigt på”.

Nimbusserne og Rådhuspladsen blev 
”henlagt” i et slør af krudtrøg, da Ole 
bragede et flot fyrværkeri af.


