
Ingert~ammensl utning'
af idrætten på Nordals

Flertalle af NIF's medlemmer ønsker ikke j
ekstraordinær generalforsumlinq herom """)'; .

e-

Der bliver ikke foreløbig tale om
sammenslutning af idrætsforenln-
gerne i Havnbjerg og Nordborg.
På generalforsamlingen i aftes på
hotel Union i N~rdborg Idrætsfor-
ening rejste man fra bestyrelsens
side spørgsmålet om en sammen-
slutning, men med 24 stemmer
mod 15 blev det nedstemt at hel-
:tle ekstraordinær generaUorsam-

I
ling- herom.
Sagen var genstand for en læn-

gere debat, hvorunder der blev
talt for og imod en sammenslut-
ning. BI. a. blev det nævnt, at der
ville være betydelig bedre chancer
fi)!' oprykninger, hvis man lavede
hold med de bedste fodboldspillere
fra Havnbjerg og Nordborg. Fra
anden side fremhævedes stærkt be-
tydningen af en selvstændig
idrætsforening i Nordborg.
Formanden, Gunnar Hansen, af-

lagde beretning, hvori han bl. a.
oplyste, at foreningen nu har 251
aktive og 203 passive medlemmer.
Fodboldafdelingen har i alt 160
medlemmer. Han nævnte forenil1--
gens ti 'årrs j u bilæum, ,GIerv:ar lDJ.'e-·
vet markeret i [urii ,j år, -øg sagde i
bI. a., at man må erkende, at det l
ikke er de store resultater, der er
blevet opnået i lø-bet af de ti år.
Man er ikke kommet ret meget
længere, .end da man startede.Hel-
ler ikke .1:963 havde været særligt
god.t. Igen :j år 'Var <detglrppet med
en øprykrring, denne gang :før an-'
detholdet, som sluttede turnerrn- 'I'

gen på Effi andenplads. Førstehotdet
havde haft en uheldig start i f'er-
året, men havde dog arbejdet sig
op på fjerdepladsen efter ai;lrave
været i bunden.
Man har talt med kommunen om

placering af et klubhus ved det ny
stadion i Nordborg, og efter hen-
'Stilli:ng fra kommunen er sagen)
blevet udsat til det nye anlæg er .
.færdigt. ' • ..., J

Der' hat' blandt fodboldspdlerhe
været stor interesse for 'deltagelse
i de forskellige fodboldkurser. l
.Formanden sluttede med at tak-

ke Holm, Pøl og Nordborg kom- j
muner for støtten til foreningen,
Ugesom han rettede en tak til alle; I
der har ydet en indsats for NIF i I
1963. '
Kassereren, H. C. Rasmussen.

forelagde regnskabet, der balance-
rede med 16,923 kr. og sluttede
med en kassebeholdning på 1221kr.
Som ny kasserer valgtes Carl Jo-

han Christensen, og til .sekretaer
valgtes Harry Bock. Til medlem-
mer af spilleudvalget valgtes fru
Mimi Clausån, Jørgen Petersen og
Walther Lund. Desuden valgtes
Rasmus Clausen, Helge Zimmer,
Viggo Nielsen og Ib Clausen som
medlemmer af et hjælpeudvalg,
der skal varetage forskellige prak-
tiske opgaver .i . forbind-else med.
foGiboldka n,e.. I


