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  37 ´eren i True
                              Foto: BS

Formanden har ordet.
Sommeren er forbi og dermed er 
køreture og anden udendørs aktivitet 
for en stund lagt i mølposen. Efteråret 
og vinteren står for døren og således 
også mange hyggelige klubaftener og 
andet med kammeratligt samvær og 
forhåbentlig også en stor aktivitet i 
værkstedet. Jeg kan næsten ikke vente.

Ekstraordinær generalforsamling.
Onsdag den 4. september var 
der indkaldt til ekstraordinær 
generalforsamling. Der mødte 19 
stemmeberettigede medlemmer op, 
hvilket ifølge reglerne udløste endnu 
en ekstra ordinær generalforsamling, 
som blev afholdt en time senere.  Den 
ekstraordinære generalforsamling gik i 
alt sin enkelthed ud på at indføje et par 
ændringer i vedtægterne. Dette for at 
opfylde krav fra myndighederne, samt 
banken i forbindelse med de sager, der 
har været om hvidvask af penge. Det 
være sig indføjelse af CVR nummer, 
samt et par tekniske ændringer, 
som letter bestyrelsens arbejde i det 
daglige. Alle 19 medlemmer stemte for 
vedtægtsændringerne. Ændringerne 
kan foreløbigt ses i referatet fra den 
ekstraordinære generalforsamling. 
De vil herefter blive indskrevet i 
vedtægterne.

Nimbusmodel 1937.
I skrivende stund er restaureringen af 
og dermed færdiggørelsen af den første 
Nimbus model 1937 ved at gå ind i den 
sidste fase. Det er kun enkelte ting, der 
mangler, så når dette blad udkommer, 
skulle den gerne være færdig. 
Bestyrelsen har sat sig sammen for at 
finde den pris, som vi gerne skulle have 
for Nimbussen. Ser man bort fra det 
økonomiske, har selve projektet været 
et fantastisk aktiv for medlemmerne og 
klubaftenerne. Mange har været med 
til at lave den og det har helt sikkert 
givet nogen mod på også at tage fat på 
at servicere deres egen Nimbus i løbet 
af vinteren. Hvornår vi går i gang med 
den næste Nimbus er ikke aftalt, men 
først skal vi lige have styr på og ryddet 
op i stumper og værkstedet, inden vi 
overhovedet tænker på, at påbegynde 
næste projekt. Desuden befinder næste 
projekt sig foreløbig på Nimbusmuseet, 
men den vender hjem i løbet af januar.

Mvh Henrik Hansen

Kære venner.
Så sidder du atter med et blad i 
hånden, eller på skærmen, hvis du 
hører til de moderne, og hvis du 
lige kigger om på forsiden, hvor 
Brian har taget et billede af klub-
bens seneste projekt, ”ladefundet”, 
der som en anden ”Fugl Føniks” er 
genopstået, og nu fremstår smuk 
som aldrig før.

I bladet gennemgår vi processen 
fra start til mål, og nu er tiden så 
kommet til, at 37-eren bliver sat 
til salg.
Derfor bliver min hilsen denne 
gang lidt kortere end den plejer, 
for resten af denne spalte er over-
ladt til formanden, der officielt 
sætter den sorte 37-er til salg.
Dan Zachariassen 

  SALG AF MODEL 1937
Bestyrelsen har nu fundet frem til en 
udbudspris på Nimbus model 1937.

Denne udbudspris er sat ud fra en 
gennemgribende renovering af både 
motor, stel og hjul, samt hvad denne 
årgang ellers udbydes til på markedet 
i denne stand. 

Det skal dog bemærkes, at 
forgaflen er en model 1939, da en mo-
del 1937 forgaffel ikke kan skaffes, 
ellers fremtræder Nimbussen tæt på 
det oprindelige.
Udbudsprisen er sat til kr. 
          75.000 kr.
Salget vil foregå den måde, at evt. kø-
bere sender en mail til:
Henrik Hansen på:
henriklahn@stofanet.dk    
og tilkendegiver, at man er interes-
seret til denne pris. Seneste svar for 
tilkendegivelse er:
      31. oktober 2019. 
Er der flere end en vil de interesserede 
blive indkaldt til en aften i klubben, 
hvor man kan byde.
Den endelige køber kan få det mate-
riale, om forbrugte dele 
stillet til rådighed.
Mvh. Henrik Hansen 
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En hilsen Tyskland.
Tekst og foto: Stefan Weinberger, 
Franken 
(det sydlige Tyskland), 
medlem af Aarhuus Nimbus Klub
Oversættelse: Wilhelm Krogsdal

Fra drøm til virkelighed.

Da vi i 1997 blev gift på Langeland i Danmark faldt 
vi for den danske motorcykel af mærket Nimbus, der 
kørte gennem landskabet solo eller med sidevogn, 
den strukturerede opbygning, motorcyklens frie ven-
tilspil og den typiske brummen, når den kørte forbi
.
Da vi det følgende år igen var på Langeland, var der 
en særudstilling af Nimbus motorcykel i Rudkøbing 
museum, her blev jeg virkelig angrebet af en Nim-
bus virus, men som livet nu er, optræder der andre 
prioriteter for en yngre familie.
Som da jeg i 2011 havde min første motorcykel, 
Yamaha XS650, byggeår 1982 stående i garagen, op-
levede jeg erindringerne styk for styk og sluttelig da 
den blev kørt til Segen, hvor den blev synet i 2015 
og herefter på gaden igen, så lyste Nimbus virus 
endnu stærkere.
Den engelske, amerikanske og den italienske motor-
cykel er mainstream og vi er stærkt forbundet med 
Danmark.
Nu da viljen var til stede, gik jeg videre med projekt 
Nimbus ved at udbygge mit netværk/kontakter. 
Endegyldigt blev projektet i forbindelse med som-
merferie 2015 skudt i gang ved et besøg på Industri-

messen samt Nimbus Museum i Horsens tilhørende 
Dansk Nimbus Touring. Her kunne jeg tilegne mig 
det første overblik vedr. årgange samt muligheder 
for reservedele og alle priser og købsmuligheder.
Efter en lang og intensiv samtale med danske Nim-
bus venner på museet fik jeg min første bog ”Nim-
bus Maintenance” fra 2012 og som startkapital til 
mit Nimbusprojekt en Nimbus tændingsnøgle fra 
Nimbus-museet.

I de følgende ferier i Danmark har jeg bemærket, at 
der er stor sammenhold mellem ligesindede og de 
ved veterantræf i forskellige lande, kan give nyttige 
tips og adresser.

Det næste skridt var så at beslutte, hvilken Nim-
bus jeg skulle have, her var det ufravigeligt, at der 
skulle skaffes stor viden, såvel på nettet som ved de 
allerede bestående kontakter til Nimbusvennerne i 
Danmark.
Ved udgangen af 2016 var det klart, Nimbussen 
skulle være årgang 1950, type C den såkaldte 
Humlebi.  

Ved kørsel med sidevogn var det hurtigt klar, at det 
skulle være en Steib, da jeg kommer fra Franken.
Klart for mig var også, at Nimbussen skulle købes 
i Danmark, da det var en dansk produceret motor-
cykel. Efter at det finansielle var lagt fast, gik jeg 
regelmæssig på nettet for at observere og jeg infor-
merede de danske kontakter om hvad jeg var i gang 
med. Hurtigt bemærkede jeg at det jeg fixerede på 
sjældent og meget kort var på nettet, dermed var 
klart, at hvis man ønskede en Nimbus skulle man 
handle hurtigt.
Efter nogle tilløb, var det i begyndelse af januar 
2018 så langt fremme, at min danske ven sendte mig 
et link til Aarhuus Nimbus Klub, der var den så, en 
røde Nimbus årgang 1954 med en Steib S500 og 
sågar fra vores elskede landsdel (Odder) i Danmark. 

Stefan med datteren Leonie Riederer

Besigtigelsen før købet
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Da jeg hurtigt satte mig i forbindelse med klubben, 
gik det hurtigt med kontaktinformationer til sælge-
ren og dernæst at rette henvendelse. Der var dog et 
problem, da der er ca.1.000 km. Mellem Franken og 
Danmark, det er ikke så enkelt at foretage eftersyn, 
prøvetur, kontrakt og køb.

Min redning var min mangeårige danske motorcy-
kelven fra Viborg, der selv kører BMW med side-
vogn, årgang 1950, han ville tage kontakt til sælger 
og prøvekøre Nimbussen og klare købet. Så kom 
tilbagemeldingen fra min ven: ”alt ok, du kan købe 
Nimbussen, men som du ved, det er en Nimbus som 
er noget for sig, ring til sælgeren og klar det med be-
taling og afhentning” Som sagt så gjort, dato aftalt til 
midten af februar 2018.
Tak for hjælpen fra interesseselskabet NIMBUS-
Venner. I Tyskland var det hurtigt klart hvilke pa-
pirer jeg skulle bruge og hvilke jeg skulle bruge i 
forbindelse for at erhverve tilladelse.

Så var det endeligt så langt, at vi over en weekend 
med den lange ”Sprinter” kørte til Danmark for at 
købe og afhente. Søndag morgen mødtes vi med eje-
ren og vi havde også Allan fra Viborg med, der stod 
den i sin fulde pragt. Niels forklarede om sin Nim-
bus og startede den, det var en skøn lyd fra Humlebi-
en. Efter læsning på påhængsvognen blev vi inviteret 
til dansk morgenmad hos Niels, herunder udarbejde 
kontrakt og betale. Ved afgangen lovede jeg at kom-
me på besøg i sommerferien og informere 
pr. mail om hvilken stand Nimbussen havde 
i Tyskland. På hjemvejen gjorde vi stop ved 
Nimbus-museet i Horsens, hvor vi besøgte 
særudstillingen 100 års NIMBUS, med en 
særlig stort antal motorcykler med informa-
tionsskilte.

Der var den så i midten af det kolde februar 
i Franken, fra da, gik det løs med den tileg-
nede viden og det praktiske, hjul, alt med 
olie, skifte batteri og videreførelse af det 
elektriske til sidevognen. Takket være hjælp 
fra  forhandler Bornowski i Leutershausen 
(www.Steib.Bornowski.de) lykkedes det 
uden de store problemer. 
Midt i juni var det endeligt kommet så langt, 
at der blev aftalt dato ved TÜV (synshallen), 
fastgørelse af NIMBUS på anhængeren og 
så afsted.

Jeg havde i forvejen afleveret alle bilag til 
synshallen, rapport, Nimbus-tilladelsen til 
Tyskland. Ved siden af medarbejderen fra 
synshallen var der andre kunder, der gjorde 
store øjne da de så Nimbussen, det havde de 
aldrig set før. 
Efter ca. 1½ time var vi kommet så langt, 
at synshallen kunne anmelde til ledelsen, 
men her var der en udfordring, men 

med forende kræfter lykkedes det efter næsten 
to timer at nå målet: nummerplade og tilladelse 
erhvervet.

Naturligvis er jeg siden med NIMBUS ejerskab 
blevet medlem i Aarhus Nimbus Klub for ud-
veksling og deling af fælles lidenskab.

Som almindelig motorcykelkører slår jeg hur-
tigt fast, at kørsel med sidevogn er noget for 
sig, derfor har jeg taget et sidevognskursus ved 
køreskolen, så jeg dermed er sikker når jeg kø-
rer på de tyske veje med sidevogn. 

Siden sommeren 2018 har jeg trillet afsted 
med 75 km/t gennem det skønne Franken og 
de bedste billeder er sendt til Niels i Danmark, 
som jeg besøgte i sommerferien med typisk 
fränkischen specialiteter

 (fränkische/frankiske, oversættes ikke, det er 
typisk fra Franken, det sydlige Tyskland, hvor 
Stefan bor).

mvh Stefan.
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Jamen sikke da en tur, alt var perfekt.

19 medlemmer stillede til start, denne varme aften, 
(formanden medbragte håndklæde til at tørre sved af).

Knud gav en præcis kørselsbefaling incl. 
”den svenske kolonnefacon”.

Turen gik gennem det smukke danske landskab med 
duft af nyhøstet korn og solsikkemarker.

Efter en god halv time landede vi i Beder hos 
Marianne og Dan.

Her i haven var der dækket op med hjemmelavede 
pølser, der var ristet som rigtige mcpølser skal ristes, 
øl og vand kunne også erhverves.

...............og om ikke også der kom kaffe og æblekage 
til sidst. Det var mørkt og stadig varmt, da vi sagde 
tak for god beværtning og kørte hjem.

Kan det næsten ikke blive bedre!!

Ole Kristesen

Garagebesøg i Beder.

Det er en af klubben´s mange stolte traditioner, at 
vi besøger hinanden til en hyggestund og socialt 
samvær. Vi håber på, at kunne besøge nye værter 
i den kommende sommer.
(Kontakt Hanna, så det kan blive skrevet i 
aktivitets-kalenderen til næste år). 
Der lægges 20kr. i et glas pr. deltager og dermed 
er der ikke forbundet udgifter ved et sådant dej-
ligt samvær.Grillstegte pølser af forskellig slags med det hele......

Hurtigt kommer der gang i snakken og alle for-
talte historier var absolutte helt og aldeles den 
pureste sandhed..............

Sommerhygge, når det er bedst.
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Det seneste projekt
Tekst Dan Zachariassen. Foto Sune Nielsen

Netop her, hvor sommeren går over i efteråret, er klub-
bens seneste projekt, renoveringen og genopbygningen 
af klubbens 37-er Nimbus, meldt færdigt.
Det er mange måneders arbejde, der nu er tilendebragt, 
for det var på generalforsamlingen i januar 2018, man 
besluttede at investere i det, vi populært kalder for et 
”ladefund”.
Faktisk går historien lidt længere tilbage, for det var sent 
på året 2017, Frode Jensen gjorde opmærksom på, at der 
i en landbrugsbygning et sted på Norddjursland skulle 
befinde sig nogle adskilte Nimbusser, som måske kunne 
erhverves til en fornuftig pris, men det var en hastesag, 
for der var muligvis flere på banen, der var interesseret i 
at byde på ”ladefundet”!
Derfor blev der lynhurtigt lavet en aftale og en tid, hvor 
”varerne” kunne vises frem, og Sune og Henrik tog 
spændte til Norddjurs, hvor Frode ventede på dem.
Det syn, der ventede dem, var nogle store trækasser med 
hvad der rigtignok så ud til at indeholde flere Nimbus-
ser, men det var i sagens natur helt umuligt at få et helt 
konkret overblik over hvad og hvor meget, der lå i de 
kasser. Et var dog sikkert. Det så ud til, at der var rigeligt 
i værdi til, at de 30.000 kroner kasserne skulle koste be-
tød, at det ville være et rigtig godt køb.
Ideen var, at det var klubben, der skulle købe stumperne, 
og at de på et senere tidspunkt skulle bruges i forbin-
delse med medlemsaktiviteter på værkstedet i True, men 
her stødte man på et problem, for bestyrelsen kan ikke 
umiddelbart disponere over så mange af klubbens penge 
uden en generalforsamlingsbeslutning.
Vi er nu tilbage i det sene efterår 2017, og med to må-
neder til den ordinære generalforsamling ville det gode 
tilbud helt sikkert gå til anden side, og en ekstraordinær 
generalforsamling ville heller ikke være en mulighed.
Derfor tog fem af bestyrelsesmedlemmerne en rask 
beslutning. De hævede hver især 6000 kroner i banken 
og købte på forventet efterbevilling det samlede ”lade-
fund”.
Det var en utrolig flot gestus, selv om det var nogen-
lunde risikofrit, for alle var enige om, at der rigeligt var 
værdier for pengene, men det siger noget om klubånden 
i Aarhuus Nimbus Klub, at der er medlemmer, der hand-
ler så uselvisk. Dyb respekt for den beslutning.
Da det jo i første omgang var tale om et helt privat ind-
køb, og for ikke at foregribe begivenhederne og tage 
noget for givet, besluttede man, at godset ikke skulle 
køres til True, men i stedet blev det hele kørt ned til Per i 
Randlev, hvor det blev opmagasineret, til der blev truffet 
en beslutning på den kommende generalforsamling.
På generalforsamlingen forklarede formanden, hvad det 
drejede sig om, og også hvad ideen med den store inve-
stering var, og her var der bred enighed om, at det var et 
rigtig godt tilbud, som klubben burde sige ja tak til, men 
der blev heller ikke lagt skjul på, at det i en længere pe-
riode kunne blive en økonomisk belastning for klubkas-
sen. Selv om pengene helt sikkert på et senere tidspunkt 
ville komme retur, så var det klubbens driftsmidler, der 
skulle finansiere projektet i den tid, der skulle arbejdes 
på det.
Beslutningen blev, at det blev enstemmigt vedtaget, at 
klubben skulle overtage det hele, og dermed blev udlæg-
get til de fem bestyrelsesmedlemmer refunderet – uden 
rentetilskrivning naturligvis.
Så blev kasserne med alle de spændende stumper hentet 
til True, og på en klubaften fik medlemmerne mulighed 
for at tage ”godterne” øjesyn, og selv om det stadig var 

          En trækasse fyld af blanede “bolsjer”

En Nimbus 37....Det var vores udgangspunkt....det 
vil sikkert ikke kunne gøres over en weekend...

Skulles ad, skulle den jo også....



Oktober   2019 Blad 97 Side 7

Aros Forsikring støtter Aarhuus Nimbus klub

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

Forvent lidt mere...

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 forsikringssel-
skab 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. 
 

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

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 veterankøre- 
tøjer - Tilvalg

Vi giver dig disse unikke fordele:

noget uoverskueligt at få overblik over, hvor meget der 
var, så det helt sikkert ud til, at der i det mindste var 
stumper til de forventede tre Nimbusser, plus noget 
mere.
Efterfølgende deltog Knud Jørgensen i den første sor-
tering, og det var en kæmpe fordel, for Knud er uden 
sammenligning den i klubben, der umiddelbart er i 
stand til at årgangssortere så mange stumper. Efter den 
sortering viste det sig, at der var tale om en årgang 
1937, en årgang 45 og en årgang 53-er.
Derudover var der en intakt personsidevogn, - en gan-
ske særlig en af slagsen, for der var tale om en tysk 
”Juwel” sidevogn, som stammede fra en fabrik i Dres-
den, der var aktiv nogle få år fra midten af 1930-erne. 
Vores eksemplar var en årgang 1936, og der var tale om 
en meget sjælden sidevogn, hvoraf der kun kører gan-
ske få i Danmark.
Selv om der var enkelte buler i kassen, var det et meget 
fint eksemplar, som var helt uden nogen form for rust.
Ud over den sjældne sidevogn var der en motorblok, et 
bundkar og et kamakselhus fra 1935, men det fine ved 
de ting er, at de er helt identiske med årgang 1934, og 
selv om der naturligvis er ”brugsspor” på tingene, er 
de ikke ringere, end de let kan renoveres, og derfor vil 
de helt sikker have interesse for de Nimbusentusiaster 
der arbejder med den første årgang C – 1934.
I foråret 2018 blev der så småt taget fat på at renovere 
og istandgøre stumperne, - i første omgang til 37-eren, 
og det blev en klubaktivitet på de frie onsdagsaftener, 
og der kom i den grad gang i værkstedet.
Faktisk har vi igennem mange år haft det problem, 
at det fantastiske værksted, vi har i True, slet ikke er 
blevet brugt i det omfang, vi har kunnet ønske os, men 

Juvelen og 37éren

Mange har givet en hånd med under opbygningen.
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det blev der ændret godt og grundigt på i foråret 2018, 
og sådan har det været frem til nu. 
Der har været god plads i klublokalet om onsdagen, 
for langt det fleste har opholdt sig på værkstedet, - en-
ten for at arbejde på 37-ern eller i det mindste for at 
følge slagets gang på nærmeste hold.
Der kom ret hurtigt et flot bud på sidevognen, og da 
den blev solgt, kom der lidt valuta tilbage i klubkassen, 
noget kassereren helt sikker var ganske fornøjet med.
Arbejdet med 37-eren lå nærmest stille i sommerpe-
rioden 18, men efter sommerpausen blev der igen ar-
bejdet på sagen, og efterhånden som tiden skred frem, 
begyndte man at kunne ane konturerne af noget stort.
Samtidig med de forskellige dele blev færdiggjort, kom 
der også et stigende behov for nyindkøb af de reser-
vedele, som nødvendigvis måtte udskiftes. Maskinen 
skulle renoveres med salg for øje, og derfor blev der 
ikke gået på kompromis med kvaliteten. Det færdige 
resultat skulle være 100 procent i orden.
Et af de store øjeblikke var den aften, hvor motoren 
skulle prøvekøres, og da den var spændt op i prøve-
planet, skulle den startes foran et tætpakket værksted, 
og efter flere forgæves forsøg fik man da også slået den 
i gang, men ak og ve! – Det viste sig, at man ikke kun-
ne justere ventilerne, da de ganske enkelt lå for dybt i 
sæderne. - Om igen.
Topstykket skulle renoveres med nye ventilsæder, men 
i stedet for at vente på det, handlede man sig til et an-
det topstykke, så motoren kunne færdiggøres.
Man havde for længst besluttet, at den i færdiggjort 
stand skulle fremstå som en sort standard med sorte 
fælge, sorte nav og uden stafferinger, og sådan frem-
står den nu, hvor den er færdig.
Den er udstyret med et 39-er forgaffel, men det er me-
get sandsynligt, at den på et tidspunkt er blevet forsy-
net med lige netop den forgaffel, for det var ikke ual-
mindeligt, at man udskiftede den gamle og væsentlig 
ringere forgaffel, da 39-eren kom på gaden.
Det samme faktisk med Riemann forlygten, der også 
på et tidspunkt er blevet udskiftet med en Hella forlyg-
te, noget der også var helt almindeligt. Fabrikken, der 
lavede Riemann lygter og Riemann horn, overlevede 
ikke 2. verdenskrig, En kopi af Riemann lygten er først 
mange år senere sat i produktion.

Nu skal den sorte 37-er så sælges, og et er helt sikkert, 
at den, der bliver den lykkelige ejer af den motorcykel, 
får noget helt særligt.
Der bliver muligvis behov for et lille pusterum grundet 
den kraftanstrengelse, det har været at få færdiggjort 
37-eren, men der er jo stadig et par stykker at tage fat 
på.
Til januar kommer 53-eren tilbage fra Nimbus Museet 
i Horsens, hvor den de seneste to år har været en del af 
udstillingen: ”Drømmen om et ”ladefund”.
Hvordan og hvornår de to næste maskiner kommer 
på liften ved i skrivende stund ingen, men de skal nok 
komme ud at køre, når der igen er samlet lidt kræfter, 
for ikke mindst for ”værkførerne” har renoveringen af 
37-eren været noget af en velvoksen opgave.
Hvor er det egentlig karakteristisk for Aarhuus Nim-
bus Klub at gennemføre et sådant projekt, for netop 
store projekter har lige siden starten i 1996 været noget, 
som klubben gang på gang har kastet sig ud i.
Første gang var i 1998, da vi i samarbejde med det nu 
hedengangne Aarhus Bymuseum lavede en Nimbus-
udstilling, der forløb over et par måneder i vinter og 

Så er vi ..næsten..klar til at starte motoren....

Inden i er den også flot...den er rød.

Der skrues......
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Odder afdeling | Rathlousgade 6
8300 Odder | tlf. 70 20 83 21 
sparkron.dk

Der hvor du er 
når du vil skifte bank.
Gratis

forår 1999, - en udstilling, der faktisk blev en af By-
museets allerstørste publikumssucceser.
Allerede året efter var det DNTs´ årstræf på Viby 
Stadion, der blev satset på. Vi samlede mere end 50 
medlemmer til at afvikle det træf, og da det var vel 
overstået, brugte vi de næste par år på at etablerede 
os i egne lokaler i True.
I sommeren 2010 var det atter et årstræf for DNT, der 
skulle arrangeres. Vi måtte erkende, at vi ikke denne 
gang ville være i stand til at løfte denne store opgave 
helt alene, og derfor allierede vi os med de herlige 
mennesker på MC-Mosten i Auning.
I 2015 foreslog formanden, at vi skulle markere klub-
bens 20 års jubilæum med at udgive en bog, som 
naturligvis skulle handle om os selv, og den opgave 
blev også løst på bedste vis.
Og så her i 2019 har vi renoveret den første af vore tre 
”ladefund”.

Vi har god grund til at klappe os selv på ryggen. – 

Det er sgu godt gået. – Tillykke alle sammen. 
  

     

           Næsten færdig

  Færdig

Før

AROS

Som tidligere nævnt har vi indgået en samarbejds-
aftale med AROS forsikring. Dette indebærer at vi 
prøver at få skabt nogle kontakter til forskirings-
møder med Assurandør Jan Folmer Hansen tlf. 
92441194. Et sådant møde giver et tilskud 200,- 
til klubbens økonomi. Bliver der efter dette møde 
indgået en forsikringsaftale giver det ekstra 300,- 
til klubben.
Desuden er det også sådan, at hvis I formidler en 
aftale til en anden, som ikke er i Aarhuus Nim-
bus Klub, giver det det samme som hvis det var 
et klubmedlem. Vedkommende skal bare huske at 
meddele AROS, at det er en fra Aarhuus Nimbus 
Klub som har formidlet dette møde.

I forbindelse med åbning af FRIHEDEN havde vi 
AROS på besøg. Jeg ved der blev indgået nogle 
aftaler. I der har haft et forsikringsmøde må gerne 
lade mig det vide. 
Dette for at få lavet en afregning med AROS for 
første halvår.

Mvh. Henrik

               Vigtigt – Vigtigt – Vigtigt
Husk at forslag til den kommende generalfor  
samling (sidst i januar 2020) ifølge klubbens 
 vedtægter, skal være bestyrelsen i hænde senest    
 d. 1. december 2019.

                                                Redaktionen



Side 10 Blad 97 Oktober   2019

En badenymfe i godt 
selv..skab....

Igen i år var vi på Moesgård Strand til store badedag.

Vi var en større flok af glade Nimbuskørere og vejeret 
var hekt og aldeles med os. 

Hanna havde, som vanligt, bagt brun lagkage og med-
bragt kaffe, således at alle med smag for go´kage, kunne 
få stillet deres lyster i den retning.

Nu var  der jo, som artiklens overskriften antyder, lagt 
op til at der kan/skal bades. 

Kun et medlem af klubben valgte at følge denne opfor-
dring til dør´s ...og hoppede i bølgen blå.

Dette førte til at hun snart fik selskab af 
flere sejelerer og hun befandt sig, som en 
anden havfrue, pludselig i salskab med 
flere kajak-sports-udøvere.

Fra klubbens side må vi vedgå at ingen af 
klubbens medlemmer, heller ikke hendes 
egen Peter, formåede at mane sig op til at 
gøre hende selskab i bølgen blå.

Vi gentager store-badedag til næste år og 
så kan vi jo håbe på at klubben formår, at 
fordoble eller 
ti-doble, antallet af 
badende motorcykelkører....

BS

Store badedag

En go´dag til go´ lag´kage og kaffe i det blå......



Oktober   2019 Blad 97 Side 11

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

Moto Mundo

SlowRiders i TrueAahuus Nimbus Klub besøgte sidste år klubben 
SlowRideres, som har klubhus i Ryomgård og i år var 
de så på besøg hos i vore klublokaler i True. 

Der var mange forskellige motorcykler i gården den 
dag. Denne klub er ikke en mærkeklub og mange mo-
torcykelmærker er at finde i klubben. De allerfleste har 
en eller flere ældre cykler og så er der også mange som 
har en mere moderne cykel.

Da klubben var på gen-besøg hos ANK. var det de lidt 
mere moderne cykler, som de kom på den dag. 
Vi viste vore lokaler frem og hyggede i klubben sam-
men med dem, hvor snakken hurtigt gik frem og til-
bage. Vores “saml en Nimbus-projekt”, var de meget 
imponeret af.

En fin dag sammen med andre motorcykelister.

Kender du en klub, som vi kunne have glæde af at be-
søge, hører aktivitets-udvalget gerne fra dig. 
Det kan sagtens være andet en en MC-klub. Vi har 
igennem årene besøgt en sejlklub, en modelflyver, en 
med mange motorcykler, en med mange traktore og der 
er helt sikkert mange flinke og spændende mennesker/
klubber som vi kunne besøge derude i det danske land. 
Det kræver blot at vi har medlemmer som skaber kon-
takten mellem dem 

og os og så er vi 
altid klar til at 
aflægge dem et 
besøg.

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

Moto Mundo
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Præmieeksempler

Dagsværdi 
i kr.

Ansvar + 
kasko

Ansvar

25.000 631 233
75.000 917 233

125.000 1.129 233
175.000 1.339 233
225.000 1.541 233
275.000 1.766 233
325.000 2.040 233
375.000 2.312 233
425.000 2.586 233
475.000 2.802 233
525.000 3.133 233

Osv.
Selvrisiko 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.

Dagsværdi 
i kr.

Ansvar + 
kasko

Ansvar

25.000 1.548 529
75.000 2.254 529

125.000 2.778 529
175.000 3.295 529
225.000 3.791 529
275.000 4.341 529
325.000 5.016 529
375.000 5.687 529
425.000 6.362 529
475.000 6.892 529
525.000 7.706 529

Osv.
Selvrisiko 3.112

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

Klassiske køretøjer 1990-1994  
1/1-årlig præmie i kr.

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

Vi sætter pris på originalerne

Vores assurandør og specialist i veteran- 
forsikring 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 
indtegnings regler.

75 91 21 92
veteran@thistedforsikring.dk
veteranforsikringdanmark.dk

En del af

Hvem er vi?


