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Vi beklager, at dette blad er blevet lidt forsinket i forhold til tidligere år, men der skal ikke komme
så meget på tværs, før vi misser en
god ”pakkeaften”, og med de posttakster, vi må leve med i dette land,
er det vigtigt, at vi får ”håndafleveret” så mange blade som muligt, så
derfor sigter vi altid mod at pakke
blade på den første onsdag i måneden, hvor vi erfaringsmæssigt ved,
at der er rigtig mange medlemmer
i lokalet.
At forsinkelsen denne gang så kommer til at bekræfte det gamle ordsprog, ”at intet er så galt, at det ikke
er godt for noget”, er en helt anden
historie, for det viste sig nemlig, at
en lille notits i det seneste nummer
af ”Nimbus Tidende” (DNT`s medlemsblad), kom til at føje endnu et
kapitel til historien om klubbens pedalnimbus – Hvordan kan du læse
mere om i dette nummer af klubbladet.
Så er det også det første nummer
efter generalforsamlingen, og derfor bringer vi selvfølgeligt et fyldigt
referat fra generalforsamlingen, og
endelig er der her i forårsnummeret
et indstik, med programmet over
sommerens køreture og øvrige arrangementer.
Så må vi så håbe, at vi får vejret med
os. Vi kan nok ikke forvente, at vi
får en gentagelse af vejret i 2018,
men hånden på hjertet – mindre kan
bestemt også gøre det siger en, der
har svært ved at klare alt for høje
varmegrader.
Der er to arrangementer i løbet af
den kommende sæson, som jeg gerne vil slå et ekstra slag for, og det
er turene med børnene fra Fenrishus, der afvikles den første torsdag
i juli, og også turen med de unge
fra Birkebakken, der afvikles sidst i
august.
Det siger sig selv, at begge arrangementer er målrettet medlemmer der
har sidevogne med personkasse.
Til Fenrishus skal der kun bruges
7-8 Nimbusser, og det plejer at gå
nogenlunde, men til Birkebakken
skal der bruges op imod det tredobbelte, og her er det erfaringen, at
der skal arbejdes for at komme op
på det nødvendige antal.
Når jeg anbefaler at det er arrangementer vi fortsat bør prioritere højt,
er det fordi de arrangementer efterhånden er en vigtig del af klubbens
DNA, og så er det vigtigt for vort
image, at vi fastholder netop disse
to arrangementer.
God sommer til jer alle.

Endnu engang vil jeg sige tak til medlemmerne for en god generalforsamling. Igen var der stort fremmøde, hvilket er med til at gøre aftenen rigtig god.
Restaurant Terrassen stod igen for anretningen. Maden smagte igen virkelig
godt og i år var der også rigeligt, så ingen gik sulten fra bordet. Så er det vel,
som det skal være.
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Henrik

Ansvarshavende redaktør:
Dan Zachariassen
Agernvej 1, 8330 Beder
E-mail: zacha@webspeed.dk

Klublokaler:
True Byvej 7 - True - 8381 Tilst
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Hjemmeside:
http://aarhuusnimbusklub.dk
e-mail: henriklahn@stofanet.dk
Girokonto: 0084 98 08 38
Formand og kontakt:
Henrik Lahn Hansen,
Klokkerbakken 8, 8210 Aarhus V
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e-mail:henriklahn@stofanet.dk
Næstformand og hjemmeside:
Sune Nielsen
Tandervej 35, 8320 Mårslet
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e-mail: sune-nielsen@mail.tele.dk
Kasserer, klubvarer, medlemsreg
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Per Tage Hansen
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e-mail: pt@balshave.dk
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Wilhelm Krogsdal
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8400 Ebeltoft
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e-mail: wilhelmkrogsdal@cool.dk
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Hanna Frühstück Sørensen
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e-mail: demens@stofanet.dk
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Jan Wulff
Bisgårdsvej 45 8300 Odder
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E-mail: jan.h.wulff@gmail.com

Efter en periode på flere år uden kontingentforhøjelse var det blevet nødvendigt med en sådan. Udgifterne stiger stille og roligt og med det aktivitetsniveau, klubben lægger for dagen,
skal der noget til. Forhøjelsen blev også
vedtaget uden bemærkninger, hvilket
jeg tolker som, at alle ser det som et rimeligt kontingent.
På generalforsamlingen blev ideen med
at lave grupper til omdeling af bladet
godt modtaget. Mange har meldt sig,
så omdelingen af det kommende blad
og også de næste giver forhåbentlig en
stor besparelse på portoen. Denne besparelse kan måske bruges på at gøre
bladet flottere, hvem ved.
I år blev det til en mindre ændring i
bestyrelsen. En tak til det afgående bestyrelsesmedlem Lars Dahl og velkommen til det nye bestyrelsesmedlem Peter Malund, og ja han er gammel nok
til det, Ole.
Bestyrelsen ser efter konstituering ud
som følger: Formand Henrik Hansen,
Næstformand Sune Nielsen, Kasserer
Per Hansen, Sekretær Wilhelm Krogsdal, Aktivitetsudvalg Hanna Frühstück, Jan Wulff og Peter Malund.
2019 bliver helt sikkert igen et aktivt
år for klubben. Som det ser ud nu, har
Aktivitetsudvalget igen fået strikket et
program sammen med masser af gode
og spændende arrangementer.
Vi efterhånden kommet så langt med
restaureringen af den første Nimbus,
at motoren er samlet. Denne blev monteret i prøvestanden og afprøvet på en
klubaften. Efter at have fikset kaburatoren, gik det som det skulle. Motoren
startede og spandt som en mis. Alle
steldele er desuden afleveret til maleren, så nu er det bare at vente til de bliver færdige. Henover sommeren skulle
den gerne stå færdig. Det bliver spændende at se det endelige resultat efter
al arbejdet.

Forside: Opstart af klubbens
nyrenoverede Nimbus-motor,
af bl.a Nimbus Sune
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Aarhuus Nimbus Klubs
23.ordinære generalforsamling
Onsdag den 23. januar 2019, kl.19.30

Sted: Restaurant Terrassen, Tivoli Friheden
Der var fremmødt i alt 53 personer.
Henrik startede generalforsamlingen med at byde
velkommen til alle fremmødte.
Derefter blev der afholdt et minuts stilhed for Bent
Olesen, der gik bort i december måned 2018.
Bestyrelsen foreslog Dan Zachariassen som dirigent
for generalforsamlingen.
1.Valg af dirigent
Dan Zachariassen blev valgt som dirigent.
Dan takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, trods problemer
med trykning af bladet. Bladet skulle have været
trykt og klar til pakning d. 5. december hvor der normalt er mange til stede i klublokalet, men blev først
klar til den 12. som grundet langsom postgang var
absolut sidste frist for forsendelse med post.
Det lykkedes at få afleveret og sendt til alle i tide. De
sidste blev håndomdelt den 19.
Dan gennemgik herefter formalia i forbindelse med
indkaldelsen og afholdelse af klubbens generalforsamling og konstaterede at alt var i orden, ingen bemærkninger fra de fremmødte.
2. Valg af referent
Wilhelm Krogsdal blev valgt som referent.
3. Valg af to stemmetællere.
Anette Rasmussen og Bent Jakob Hessellund blev
valgt.
4. Bestyrelsens beretning,
herunder redaktørens beretning.
Bestyrelsens beretning var trykt og gengivet i vores
klubblad, december måned 2018, de fremmødte har
derfor haft mulighed for at læse beretningen på forhånd!
De enkelte punkter fra den fyldige beretning blev

gennemgået af bestyrelsesmedlemmerne.
Bestyrelsens beretning vedlagt som bilag 1.
Brian Sørensen supplerede vedr. det afholdte kørekursus ved Leo Sørensen, burde afholdes hvert eller
hvert andet år, så førerne bliver mere sikre kører. Der
er også stor forskel på kørsel med sidevogne, om det
er med eller uden bremse på sidevognen.
Vedr. erhvervelse af kørekort til kørsel med sidevogn. Sune Nielsen kunne berette, at man skal tage
kontakt til en kørelærer som så tager en med på køreteknisk anlæg og attesterer at den pågældende fører er ok, herefter kan der udstedes kørekort til kørsel med sidevogn.
Brian Sørensen var af den opfattelse, at man sikkert
kunne klare det ved os selv såfremt der var flere der
var interesserede i at erhverve kørekort til kørsel
med sidevogn.
Henning Rasmussen foreslog, at der kunne laves kørekursus skiftevis med solomaskiner og sidevognsmaskiner
Knud Jørgensen efterlyste en ”aldersprofil” vedr.
den udarbejdede statistik.
Dan Zachariassen oplyste, at der ikke var en beretning fra redaktøren, da bestyrelsens beretning var så
fyldig, han havde ikke noget at tilføje.
Bestyrelsen beretning blev herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen.
5. Regnskabsaflæggelse til godkendelse,
samt budget til orientering.
Per T Hansen gennemgik det omdelte regnskab med
tilhørende noter.
Regnskabet vedlagt som bilag 2.
Der var enkelte spørgsmål til regnskabet, Brian Sørensen ønskede oplyst hvad 1937-modellen har kostet indtil nu, Per T Hansen oplyste prisen 29.000,00
kr.
Reservedele frem til udgangen af december 2018 beløber sig til 19.000 kr. hertil skal lægges 10.000 kr.
1/3 af de 30.000 kr. vi betalte for de 3 Nimbusser mv.
Brian Sørensen spurgte om priser på de resterende
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ting til 1937 modellen.
Sune Nielsen supplerede, vi har endnu ikke en endelig pris, lakeringen beløber sig til ca. 5.000 kr. stellet
er repareret/rettet op, og der er indkøbt forskellige
ting, bl.a. fælge, eger, hjullejer, kamakselhus ikke ok
endnu.
Salget, når den er færdig skal ske til markedspris,
håber på salg internt i klubben, markedsprisen skal
være for en flot Nimbus.
Henrik oplyste, at men fremover ikke ville bringe så
meget fra MhS i beretningen, men i stedet henvise til
samrådets hjemmeside.
Sune Nielsen sender nyhedsbreve fra MhS til nyhedsgruppen.
Otto Westergaard forespurgte, hvorfor klubben skal
betale 2.845,00 kr. for en eller to nyheder fra Motor
Historisk Samråd pr. år, når vi kan finde det interessante på deres hjemmeside.
Dan Zachariassen forklarede, at MhS laver politisk
lobbyarbejde/hjælp i forhold til Folketing og ministerier, noget der er rigtig meget brug for, i en tid,
hvor der fokuseres b.l.a på miljø.
Knud Jørgensen tilføjede, at øjeblikket er en af de sager som MhS arbejder med, er at få Nimbus flyttet fra
listen over store motorcykler, hvor den fejlagtigt er
placeret. I dag i dag er det sådan, at ingen unge under
24 år må køre Nimbus og det kan man forhåbentlig
få ændret.
Herefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget.
Budget fremlagt til orientering og vedtaget.
6. Fastsættelse af kontingent
for efterfølgende kalenderår (2020) samt betalingsfrist.
Bestyrelsen indstiller, at det årlige kontingent stiger
med 50,00 kr. til 350,00kr. Seneste regulering var i
2015.
Kontingentforhøjelse på 50,00 kr. pr. år, vi forventer
at klubbladet giver mindre underskud, flere annoncer, portobesparelser ved etablering af omdelingsgrupper, Henrik er i gang med en ny annoncør. Vi
kan muligvis forvente en huslejestigning, men vi ved
ikke om det sker.
Nye ting vi ved er: Nye – bankgebyrer. Klubben er
pålagt at oprette CVR nummer, ligesom øvrige foreninger i Danmark, det vil koste ca. 2.000 kr. pr. år.
Hans Halvorsen ønskede oplyst om kontingentet var
for 2019. Per T Hansen svarede det er for 2020, men
at det er udfaktureret i 2019, derfor står beløbet som
tilgodehavende i regnskabet.
Kontingentstigningen på 50,00 kr. enstemmigt vedtaget.
Betalingstidspunkt for kontingent er senest den 15.januar.
7. Eventuel indkomne forslag.
Ingen forslag modtaget.
8a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg var:
Per T Hansen
Jan Wulff
Lars Dahl Sørensen

modtager genvalg
modtager genvalg
modtager ikke genvalg
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Til erstatning for Lars Dahl Sørensen, foreslog bestyrelsen Peter Malund, da der ikke var modkandidater
til de 3 personer blev alle enstemmigt valgt.
8b: Valg af bestyrelsessuppleanter.
På valg var:
Karsten Højgård Jensen modtager genvalg
Henning Rasmussen
modtager ikke genvalg
Til erstatning for Henning Rasmussen foreslog bestyrelsen Torben Pilsgaard Hansen, da der ikke var
modkandidater blev begge enstemmigt valgt.
Karsten Højgård Jensen som 1. suppleant
Torben Pilsgaard Hansen som 2.suppleant.
8c. Valg af revisor.
På valg er Bent Jakob Hessellund, modtager genvalg.
Bent Jakob Hessellund valgt.
8d Valg af revisorsuppleant.
På valg er Torkil Würtz, modtager genvalg.
Torkil Würtz valgt.
9. Eventuelt.
(Punktet hvor alt kan foreslås, men intet kan vedtages).
Dan Kristensen udtalte, tak for en god generalforsamling, tak for god mad og forespurgte om opsigelsesvarsel på vort lejemål i True, bestyrelsen undersøger.
Brian Sørensen kommenterede, det skal klares ved de
næste forhandlinger med ejeren.
Per T Hansen kunne oplyse, at alle stort set har betalt
kontingent til tiden, der mangler pt. betaling fra 10
medlemmer.
-5Så var der auktion over den absolutte sidste blå kasket med logoet Aarhuus Nimbus Klub, der var mange bud og hammerslaget lød på 265,00 kr.
Referent: Wilhelm Krogsdal
Som dirigent for generalforsamlingen, godkendes
ovenstående referat.
Dan Zachariassen
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Gevind reparation.
Firmaet Würth har gennem flere år fremstillet et
gevind - reparations-værktøj, og som vores klub besidder 3 forskellige sæt af. Klubben har solgt en del
af disse gevind-bøsninger til medlemmerne, hvilket jo
viser at sættene bruges og det er jo dejligt.
For de medlemmer som måske ikke er helt bekendte med brugen af dette værktøj, har vi lavet en lille
fotoserie og tilhørende beskrivelse, til brugen af disse
værktøjer.
De gevindstørrelser, som klubben har indkøbt er følgende:
M 6x
M 8x
M10 x
M12 x
M14 x

Et par billeder af to af klubbens
gevind-sæt.
Med det tredje sæt, kan man udskifte et ødelagt tændrørs - gevind i et
topstykket.
Det kan lade sig gøre, at udskifte et
ødelagt tændrørs-gevind, uden at
afmontere topstykket, men det bedste resultat opnåes ved at afmontere
topstykket.

1,0 x 14,0 + 20
1,25 x 11,7 + 16,2
1,50 x 9,4 + 12,0
1,25 x 9,0, som er et specialgevind.
1,25 x 5 forskellige længder(tændrørs-gevind)

Time-Sert, Reparatur-Set für die Erneuerung von metrischen Gewinden, er Würth´s betegnelse for dette
værktøj. Når der snakkes om det at reperare eller forny et ødelagt gevind, kommer navnet Helicoil ofte på
tale.
Helicoil er et stykke højstyrke stålwire, presset i rette
form og tykkelse til et given gevind-stigning og diameter. Sagt på en anden måde: gevindwire rullet/
presset sammen. Helicoil´en drejes i det nye gevindhul ved brugen af en et specialværktøj, som går i indgreb med en lille aflang tap i bunden af gevindstykket.
Denne tap slå´s af til sidst.
Time-sert gevind er derimod en fast bøsning i et stykke, og som kan holde til, at bolten gentagende gange
skrues ud og ind. Jeg har oplevet, at et isat Helicoilgevind, følger med ud, når en bolt skal skrues ud.
Dette sker ikke med en fast gevind-bøsning. Det, at
bøsningen bliver på sin plads, når den engang er monteret skyldes, at bøsningen har en krave øverst, og at
denne presses ind i godset og dette medvirker til at
bøsningen ikke følger med ud igen, sammen med bolten.
De 3 sæt som klubben har, er forskellige på den måde,
at i sættet med 6mm, 8mm og 10mm - bøsninger, skal
der bruges et bor til at bore det ødelagte gevindhul
op til en specialstørrelse, som det vedlagte bor bibringer. Her´ bores for med omtalte bor og efterfølgende er
processen den samme for alle 3 sæt.
I sættet med M12 x 1,25 og M14 x 1,25 bruges en snittap, som på det nederste stykke har det gevind som er
brugt i det ødelagte gevind. Det nederste stykke bruges som “styregevind” for den øverste del af snittappen. Tappen skrues ned i det ødelagte gevind og det
øverste tykkere gevind, skærer så det gevind, som den
nye gevind-bøsning skal monteres i.
Würth benævner denne snittap som:
Steckschlüssel.

Helicoil - gevind

Time-Sert - gevind
(Bemærk kraven øverst)
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Det emne, som er valgt til at vise hvorledes der udskiftes et ødelagt
gevind, var dækselet til bagtøjet fra en Nimbus. I dette dæksel er
der 2 x 12mm gevind og disse gevind, belastes hver gang baghjulet
tages af. Det er måske også fristende at spænde de bolte som sættes
i de omtalte gevind, lidt for hårdt. Fra fabrikkens side er disse gevind skåret i dækslet, som er fremstillet af støbejern og efterhånden
vil man kunne opleve, at disse gevind ødelægges.
I det valgte dæksel var de omtalte gevind allerede repareret en
gang, nemlig ved at indsætte Helicoil gevind.
Dækslet blev fastspændt under klubbens boremaskine og det
fremgår af vedlagte billede, at det indsatte Helicoil-gevind, ikke
var monteret vinkelret. Vi valgte at bruge Steckschlüssel/snittappen med 2 x gevind, som hjælper til at fange og udtrække Helicoilgevinde´et.

Efter at Helicoil-gevindet var udtaget/udtrukket, kunne vi nu,
med boremaskinen som “holdeværktøj”, udskære det specialgevind som Würth-bøsningen skal bruge. Når vi brugte boremaskinen som “holdeværktøj” og skar gevindet, kun ved at dreje borepatronen med håndkraft, skære et nyt gevind og nu, i den rette
vinkel og samtidig følge selve gevindværktøjet´s vej igennem materialet. Et vigtigt forløb i processen og vi brugte naturligvis lidt
skæreolie.
Det næste trin i processen, efter at blæse skærespåner bort, er udskæring af kraven/bøsnings-sædet øverst i det nye gevindhul.
Steckschlüssel/snittappen genindføres i det nyskårne gevindhul
og drejes så langt ned det øverste gevindstykke er 3 til 4 mm under
kanten på gevindhullet. Denne “frigang” skal være tilstede for at
næste værktøj kan skære den omtalte krave i godset. Steckschlüssel/snittappen´s glatte stamme bruges nu som styr for kraveværktøjet.
Det er lidt af en kunst af skære med det næste værktøj, da der hurtigt skæres for meget gods bort af toppen af gevindhullet. Man kan
afmontere skæreværktøjet, vende en af gevindbøsningerne på hovedet og lægge denne i det udfræsede kravehul og således få en
fornemmelse af om der skal afskæres lidt mere af. Det som ønskes
er en færdig monterede gevindbøsning som har en krave der ikke
stikker op over kanten på godset og ikke er nede i godset. Det
ønskværdige er, at kraven ligger plan med godset, så der bliver en
plan flade mellem den nye bøsning og omgivende gods.
Næste fase i processen er, efter igen at have blæst skærespåner
væk, at montere den nye gevind-bøsning. Først påføres der noget
loctiet, for på mere end een måde at fastholde gevindbøsningen.
Gevindbøsningen indføres nu i det skårede gevindhul og det gøres
måske nemmest ved at bruge den bolt som skal sidde i gevindet.
Når gevindbøsningen er ført/presset helt ned i gevindhullet og kraven på bøsningen ligger fladt med godset, bruges det sidste stykke
værktøj, gørtleren/værktøj C. Dette specielle værktøj kan beskrives som værende: ikke rundt og ikke firkantet. Det som værktøjet
gør, er at presse den nye gevindbøsning ud i godset. Gørtleren drejes ned i gevindbøsningen og det vil føles som om der er lidt modstand, når gørtleren drejes rundt og ned i den nye gevindbøsning.
Nu er processen tilendebragt og det nye gevind kan bruges som
før. Ofte vil den gamle bolt også være skadet i sine viklinger/rynker og kan med fordel udskiftes, således at der er nyt gevind i gevindhullet og på bolten.
Vi har i klubben valgt at fastsætte prisen på alle gevindstykker til
en fælles pris, som er 50kr.
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Ny gevind-bøsning, med loctiet

Færdig arbejde.......et stk nyt gevind....

Bøsningen presses ud i
godset med “gørtleren”.
Nyt gevind og ny bolt, klar til 50 år mere....!

Bøsningen skrues i med bolt.

Aros Forsikring støtter Aarhuus Nimbus klub
Vi giver dig disse unikke fordele:
Lejlighedsvis kørsel hele året – uden tillægspris for
kørsel om vinteren
Dækker kørsel i udlandet
Selvrisiko ansvar alene: 1.033 kr.
Selvrisiko kombineret ansvar 0 kr., kasko 1.033 kr.
Dækning af reservedele på attraktive vilkår
Fast præmie og intet bonustab efter skade
Intet krav om at køretøjet skal være helt originalt
Vejhjælpsdækning, der dækker alle veterankøretøjer - Tilvalg

Støt din klub
Tag et uforpligtende møde med
klubbens assurandør Jan Folmer
Ring 9244 1194 eller send en
mail til jfh@aros-forsikring.dk

Aros Forsikring · Viby Ringvej 4B, 8. ·
8260 Viby J · Telefon 7010 4222
www.aros-forsikring.dk · aros@aros-forsikring.dk

Vi er et kundeejet forsikringsfælleskab, der
møder dig med nærvær og hæderlighed - det
har vi gjort siden 1921

Vi har et mål om at være familiens bedste forsikringsselskab i alle livets faser. Derfor sikrer vi løbende, at du er
orienteret, og kontakter dig i de faser i dit liv, hvor der
sker forandringer. Dermed sikrer vi bedst muligt, at dine
forsikringsbehov er ajour.

Forvent lidt mere...
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sådan en spalte kunne vi måske også have her´ i bladet.

Der er er par af vores store begivendheder, som måske ikke altid får plads her´er i bladet og det hænger jo sammen med, at
disse begivendheder udfolder sig i mellem to udgivelser af bladet.
I år vil der derfor være et par ord om disse tilbagevende begivendheder, som jo er et par af vores eftehånden mange stolte
traditioner i klubben.
Vi havde igen i år en hyggelig og god julefrokost, hvor alle fik noget godt mad, en lille en til næsen og et par fine sange fra
klubbens, efterhånden store sangbog. Den tradition med, at alle kan medbringe en ret til det fælles julebord, har altid ført
til et overdådigt og veldækket julebord. Jeg tror aldrig at der er en deltager til klubbens julefrokost som er gået sulten hjem.
(Hvis dette er tilfældet. kan vores julefrokost nok ikke klandres for dette.)
Vi har indrettet det således at der er en fast pris for at deltage. Den har i mange år ligget fast på 100kr.
Medbringer man noget til vores fælles julebord, fratrækkes udgifter på den medbragte ret/ting, de 100kr og på den måde
har vi oplevet det ene overdådige julebord efter det andet.
Vi begynder kl 13 og slutter som regel ved 18´ tiden. Så rydes der op og klubhuset bringes tilbage til sit vanlige “jeg” og så
ser vi frem til at kunne ønske hinanden, et godt nytår på rådhuspladsen.
Dette er en anden af vores stolte traditioner og igen i år var fremmødet, både med og uden nimbussen, formidabelt. Igen i
år kom der deltagere fra nærlæggende byer, flot.
Vi får så en lille en til næsen og efter en kort tale fra formanden, ønsker vi hinanden et godt nytår og vanen tro fyrer vores
“krudt-meste”et batteri af, så det runger og fløjer i hele midtbyen. Herefter køres der til klubhusert, hvor andre af klubbens
medlemmer har sørget for kaffe og kage til alle.
Et par af vores mange fine traditioner som vi skal værne om.
Nu skal vi snart åben Friheden også en flot og fin tradition.
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Velkommen til nye medlemmer i 2018
272 Aksel Trangbæk
273 Aase Mikkelsen
274 Stefan Weinberger
275 Morten Birk
276 Kasper Sixten Hansen
277 Henrik Møller Bak
278 Kim Juhl Møller

Mindeord
Lige efter nytår modtog vi den triste meddelelse,
at Bent Olesen dagen før nytårsaften var afgået
ved døden 84 år gammel.
Det kom ikke helt bag på os, at det kunne gå den
vej, da vi jo godt vidste, at Bent i flere år havde
kæmpet med alvorlig sygdom, men uanset er
det altid svært at erfare, at det nu er endegyldigt.
Med medlemsnummer syv var Bent med på den
stiftende generalforsamling i Mårslet i 1996, og
han blev da også en del af klubbens første bestyrelse, hvor han varetog jobbet som kasserer frem
til 1998.
Bent var en samvittighedsfuld kasserer, og hans
ordentlighed var absolut en medvirkende årsag
til den økonomiske snusfornuft, der har præget
klubben lige fra starten.
Bent var også et menneske med stærke meninger og holdninger, som han gerne forfægtede i
en debat, og man var aldrig i tvivl om, hvor man
havde ham.
Ud over motorcyklerne var Bent en ivrig lystfisker, en interesse han blandt andet udlevede
i fritidsklubberne på sin arbejdsplads, Aarhus
Oliefabrik, hvor han arbejdede som maskinmester.
Med tiden blev hans engagement i klubben
mindre, men Nimbusinteressen slap han ikke,
da han gennem mange år var en skattet medarbejder ved Nimbusmuseet i Horsens, hvor han
sammen med sønnen Kåre var opsyn og øste af
sin store viden for museets gæster.
Vore tanker i denne svære tid går til Edith, deres
børn og børnebørn.
Æret være Bents minde.
På klubbens vegne
Dan Zachariassen
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Er det nu den sidste Nimbus?
eller
En god investering?
Tekst: Dan Zachariassen

Da vi i december nummeret bragte artiklen ”Den femte
Nimbus” var vi helt sikre på, at nu var historien om klubbens ”pedalnimbus” endelig klarlagt, men det skulle vise
sig ikke at være tilfældet, så her kommer så endnu et kapitel
i den måske uendelige historie.
Nu kan du selvfølgelig blade tilbage og finde artiklen, men
for at spare dig for det arbejde kommer den her i en ”pixi
udgave”.
Da Sune for år tilbage købte en lettere medtaget pedaldrevet
Nimbus i ca. halv størrelse, var der ingen, der anede noget
som helst om, hvor den stammede fra, og hvornår den var
bygget, men gættene gik på, at den nok måtte være helt tilbage fra 1950 -60-erne.
Ved et tilfælde falder Ole Kristensen over et opslag på nettet
fra et sæbekassebilløb, der blev afholdt under en af festugerne i midten af 1990-erne.
Billedet fra sæbekassebilløbet viste en mand, der skubbede
en lille sidevognsnimbus, og Nimbussen blev kørt af en lille
pige. Hendes navn fremgik af artiklen, og det lykkedes Ole
at finde frem til hende, og dermed var der lige pludselig noget historie på ”vores” Nimbus.
Det var mere end 20 år siden billedet var taget, men den
lille pige, der nu er en voksen kvinde kunne fortælle, at det
var hendes morfar, Severin Hyllebjerg Mikkelsen, der i begyndelsen af 1990-erne havde bygget flere af disse Nimbusser, primært til familiens børn. Hun fortalte også, at Severin
Hyllebjerg var afgået ved døden for adskillige år siden, så
det var altså ikke muligt, at få flere oplysninger ad den vej.
I stedet bragte hun os i kontakt med sine forældre, som stadig havde nogle eksemplarer af ”pedalbusserne” stående,
og de gav os samtidig flere oplysninger om Nimbusserne.
Blandt andet var der solgt to stykker til indehaveren af en
nu lukket hobbyforretning beliggende i Hans Broges Gade,
og vores gæt var så, at ”vores” Nimbus nok var den ene af
de to fra hobbyforretningen, ikke mindst fordi sidevognskasserne ikke var helt ens.
Den antagelse blev bekræftet i efteråret, da Lissie og Jørn på
en opsynsvagt på Nimbusmuseet blev præsenteret for billederne af endnu en Nimbus, som ejerne rent faktisk havde
købt i Normanns Hobby tilbage i 1990-erne. Den Nimbus
var helt mage til vores, så det var jo nærliggende at antage,
at nu var ringen sluttet. – Den femte og sidste Nimbus var
fundet.
Jeg talte senere med manden, som gerne ville sælge den,
men hans forestilling om, hvor meget han
ville kunne få for den, var efter min opfattelse helt ude i hampen.
Da det seneste nummer af Nimbus Tidende
dumpede ned i postkassen, viste det sig, at
historien slet ikke er færdig, for et af de norske DNT-medlemmer havde sakset en lille
annonce, som viste et billede af – JA endnu
en pedaldrevet Nimbus mage til vores og
denne gang sat til salg i Drammen i Norge til
den nette sum af 6000 norske kroner.
Artiklen slutter her, men det bliver uden nogen form konklusion, for er det nu den sidste
Nimbus – eller?

Den Norske Pedal-Nimbus

Pedal-Nimbus fra Horsens

#

Klubbens Pedal-Nimbus

Der hvor du er
når du vil skifte bank.
Gratis

Hvis prisen nu ligger omkring 5-6000 kroner,
kan det da godt være, at vi skal have sikret
vores endnu bedre.

Odder afdeling | Rathlousgade 6
8300 Odder | tlf. 70 20 83 21
sparkron.dk
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Det historiske hjørne

På besøg hos bedsteforældrene, “ude på landet”.

#

Nogle ret seje gutter som skal “ud og køre”.....

Et fantastisk billede fra en tid, hvor camping var noget helt andet end idag. Bomulds-skråtelt og madlavning over “åben ild” på en eng, ude i det fri.......

#

Billeder fra en tid, hvor nimbusserne blev brugt på
en hel anden måde end i dagens Danmark. DZ. vil bringe
en artikel om disse jordbaneløb i næste nummer af bladet.

Moto Mundo
Søren Vestergaard
Allingvej 3, VesterAlling
DK - 8963 Auning

Tlf: +45 4014 2125
Fax: +45 8649 2224

Email: soren@moto-mundo.dk

www.moto-mundo.dk

#

- bike tours
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Vi sætter pris på originalerne

Præmieeksempler
Veteranbiler og motorcykler -1989
1/1-årlig præmie i kr.

Hvem er vi?
Klassiske køretøjer 1990-1994
1/1-årlig præmie i kr.

Dagsværdi
i kr.

Ansvar +
kasko

Ansvar

Dagsværdi
i kr.

25.000

631

233

25.000

1.548

529

75.000

917

233

75.000

2.254

529

125.000

1.129

233

125.000

2.778

529

175.000

1.339

233

175.000

3.295

529

225.000

1.541

233

225.000

3.791

529

275.000

1.766

233

275.000

4.341

529

325.000

2.040

233

325.000

5.016

529

375.000

2.312

233

375.000

5.687

529

425.000

2.586

233

425.000

6.362

529

475.000

2.802

233

475.000

6.892

529

525.000

3.133

233

525.000

7.706

529

Osv.
Selvrisiko

Ansvar +
kasko

Ansvar

Osv.
1.556

Forsikringen omfatter vejhjælp i hele policens kørsels
periode, hvis køretøjets alder er mindst 30 år. Ud over
forsikringens pris opkræves lovmæssige afgifter. Det
drejer sig om skadesforsikringsafgift på 1,1% af præmien
og garantifondbidrag på 40 kroner. For veteranbiler
opkræves desuden et miljøbidrag på 84 kroner.

Selvrisiko

3.112

Vores assurandør og specialist i veteranforsikring er Steen List der arbejder ud
fra vores kontor i Herning.
Steen er naturligvis en del af veteranfolket
og kører blandt andet Morgan +8.
Du er altid velkommen til at kontakte
Steen for at høre mere om priser og
indtegningsregler.
75 91 21 92
veteran@thistedforsikring.dk
veteranforsikringdanmark.dk
En del af

ved indtegning af flere
25% rabat
veteran- eller klassiske køretøjer.

