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C-:'31TERALFORSM.1LING-.

Den årlige generalforsamling afholdtes ·cirsdag, den
24 •.. J;.ov.E;U;11!erpå nHotel "Urri on" med e~ fremmøde på ca •. 45
med _JrmTler,hera:r: dog nogle med kontlngentrest8..nce 9 di a-,
se "med Lemme.r " måtte derfor finde sig i en ;;1'olleil som I
statister, uden tale og stemmeret ø I

Efter valg af dirigent, ThOrVald Rasmussen, rede-
gjorde Ohr. Jørgensen for bordtennisafdelingens ,virke 'i'
det forløbne år og nævnede bl. a. ~

li I turneringen 1963-64 hcr,-:d~ yi tilmeldt 6 hold,
men måtte på gr-und af mangLende tilslutning trække 3af
holdene ud. Dame jQDior B blev nr. 37 herre junior A og .
j um.or B blev begge nr. 4 i deres turnering. Medlemn18r--
ne har deltaget i flere stavner bl.a. Sønderjydske-mes-
terskaber, der blev afviklet i Tønder •. Ved Alsmester-
sk abe r ne i Sønderborg blev Elise Møller ;'11' ø 2 i Dame-.
r'ækken , - Vort eg6t stævne, den 12. januar 2.964, blev
en stor suc ae s , blot ikke økononn sk , idet vort overskud
kun·blev på 68 kr., men vi havde ogS:3,flottet os.lidt
rigt "lgt med præmierne, hvilket Lgcr; c.k;yrldes kretik af
tidi.Lgere stævner, hvor normen for ant a], pokaler ikke
var overholdt .. - Med hensyn til vort eget kommende
stævne? er dette faotsat til den lo. j anuar' og i:rldbydel-
se til de forskellige foreninger sendes ud i n.armee te
fremtid. II.

Herefter ove rgav d.i r i.gerrt en ordet til G. Teutefral
badrri.rrtona ..fdelingen, Teute nævnede bI,. a.·~

IiVi startede sæsonen med~40 tilmeldelsGT og er i dag
oppepa ca. 60 medlemmer, hvilket er lidt mindre end
sidste år. I år er der Gndvidere kun tilmeldt 2 hpld i
turner~n:geh-' mod 3, hold sidste år, - dette er på grund



af mang cL på levindelige -bo..d6intonspillere- her har vi
dog i år fået tilg2J1.g2f nogle begyndere. - Desuden
kan vi i år af'hoLd e hold træning', og der møder hv ar
g811g 10-12.medlemme~, mest unge. - I følge regnskabet
"køreril afdelingen med et over3kud på ca. 700 kr.9 hvil-
ket ikke mindst skyldes at spillerne kører i egne biler
til alle turneringsko.mpe • .;..Dette må også kunne gøres i
andr~ afdelinger med.en lille smule god vilje."

Dirigenten gav herefter o'rd et til f'o.rmandon, som gav
et r esume f over foreningens stilling og virksomhed i det
forløbne år.

"N.I.F. tæller idag 240 aktive og 34 P?1ssive medlem-
mer, heraf udgør bordtennis 16 og bedminton 56 ~ .....l)~Til-
ket er en fremgang for fcidbold~ især ungdomso.:fdeliL_ln,
hvorimod bordtennis og badminton har haft en mindre til-
bagcgang , "

Vi haT tidligere her i tlSportenll omtalt fodbold8.f-
delingens result2ter, hvorfor derilledel o.:fberetningen
ude Lad es. '

.- Mary Nielsen -
Tlf. 5 1852 - Tb. Brorsensvej 54 - Nordborg

ALT MALER.ARBEJDE UDFØRES

SKJOLD BURNE
VINE

Danmarks populæreste vinhandel

Fa. H. S T I L H O FF
Nordbol'2 • tlf. S 1473

TPJKOT AGEHUSEl'
O. H. Wellendorf

Nordborg - Tlf. 51579

Altid det nyesteI grammofonplader':
radio og fjernsyn _.- -

Store gade 4, Nordborg, tlf. *51426

rups _ fra .

ffOiUllOrUl

'II Henning Larsen

tlf. 51669

Store gade 3Q-32
Tlf. Nordborg 5 15 40

I-----~'"'------_._-.--=----{-._----, -_,
Jens Ko/mosl Eftf.
Nordborg - Telefon 5 1457

SY9!Jema('erilliel'

Brændsel

- 'Essc. fydn~fiif!!iC)r

"Når man har gennemgået det sportslige status, kom-
mer m211 ikke uden om N.I.F.s økonomiske status, som i
de to sidste år er blevet forringet med ca. 700 kr. el-
ler 35%. Årsagen til denne forringelse skyldes blo 2.
stigende kørselsudgifter, - fra 1963-regnskc..b til regn-
skabet i år er der tale om en stigning p3.. ca. 2.500 kr.
eller 53%, - men også vort kontingent er med til at for- r-----'------------~------------~~-=~----,---------=------=-------
ringe regnsko,bct, idet det ikke er 't i.d søvar-endø, - For
at modgå denne nedadgående tendens foreslår bestyrelsen
en kontingentforhøjelse, uden at foreningen deraf bli-
ver en "spc..regris", - samt beder alle medlemmer bo~ -;,.,;
deres kontingent - af disse "mod.Lemmer-" der har glemt
deres giroblanket er der i år altfor mange."

(fortsætter side 6)

FORFRISKNINGEN
nyder vi i
"M0LLERS" ll.

~{- /l' l $..~ a I " ~·~·W /Jj u/}
~ ', ol-j_eL~LIAL

Storegac!~ 50 idf.5 1986

Storegade 56 Telt 51715

P. H. Kolmos Bl Søn
KOLON IAL og KØKKENUDSTYR

Nordborg - Telefon 5 14 20

optiker -

< URE OG OPTIK - GULD OG S0L V
'\"'1. 5 en H ~- Nl.m:H,oNl

~..'



BESTYRELSE - UDVALG OG JRJ;:;NERE.

Bestyrelsen~ Formend
Knsserer
Sekretær
Bordtennis
Badminton
Fodbold s.
Fodbold u.
Supplennt

Gunnar' H2.l1Sen
Arne Ando raen
Harry Bock
Jørgen Petersen
Gunnar Teute
Thorvald Rasmussen
Jørgen Petersen ( Post)
Rasmus Clc\.Usen

Fodbold-Spilleudvalg:, Per Møller-Skov
Thorvald Rasmussen
Niels J. Jespersen

Fodbold- Hjælpeudvalg~ Anton Ditlevsen
Ib Clansen
Gunnar Antonsen
Benned Hedegård
Klaus ,H811sen
Ejner Knudsen
Jens Schmidt
Jørgen Petersen
H81'lsCh.r, Rasmus sen

(J

Fodbold- Old-boys:

Fodbold- Trænere~ Senio~-yngling
Junior
Drenp'e<::> '

Puslinge
Old":'boys

N.J. Jespersen
N.J. Jespersen
Th. Rasmussen
Chr. Løbner
H.J. Jermer

Badminton: Annelise Jørgensen
Gunnar 'I'eut e
Poul Pedersen
Jørgen Peters,en
Christian Jørgensen
Søren Nielsen
Bladudvalg ~'Bestyrelsen
Redaktør : G. Hensen

Bordtennis~

"Sporten" :

Udvalg-Fægte borg: Hans J. Jermer
Jørgen Petersen
Gerlach Jørgensen
A. Vollesen
H. Chr. Rasmussen

Revision~

J

D t bedste,
er h$IIG st

i HOKI-marked

v/Helga og Svend Jacobsen
Ha~de 6 • Nor ~oorg - Telf, 5 12 38

De ringer - vi henter og bringer!

BENZIN·OllS
VASK· SMØRING

- ær

Beskytter
BJlen
Bedre *

P. D, A n d e r s e n *
Løjtertoft - Nordborg - Tlf. 5 1547 *'

L"i'. P, J "-...nson' '09 C 7:" nr- . t::;: I vI "\ J~)'

Dame- og Herrefrisør
.0 ..

Sforeg ide 4l· Nordborg -Telf 51417

"
; ,: "1 ~

I ~·,,·~t>"
CBNTRALVARl',m OG SANITET
næk:rade 2 • Nordborg M Tlf. 51654

k.Jd _. - ..- _ ...~~.

f!3~Sk FalbJ0 j4i~~ge~ruJer ~e61
Storegade 46 . Nordborg . l iefon 5 1406

I,un primo kvaurerer]

Ugeblade og aviser

Dansk Tipstjeneste
Dansk Præmietjeneste

O. Nørqcord
Telf. 5 12 79 * j



':rilslut rettede f'ortnand cn en +ak til IISportenIIs2-1'1-

none ører ~ Holm, Pøl og Nordborg Kommune GCJnt211e inden-
for foreningens r-ammar , der havde ydet. en "po s i.tivl' ind-
er.ts til R:2.vnfor N.I~-:r. i året der var ,~ået.o . ~

Kr.aae r en , H. Ch:r , Rasmus acn f C f"'Bl agd e regris k abet ,
som bc.Lancered e med 18.155, 56 kr. og e Lut tcde med en be-
holdning på 792,40 kr. Regnskabet så- i store trælc såle-
des ud ~

Kassebeh. 31/10-63
Bankbeh. 31/10-63
Fodbold
Badminton
Bordtennis
"Sporten!!
Foreningen
Tilskrevne renter

Ind
1.221,50

452,32
5.510,15
1.687,-
1.669,54
4.300,-
3.305,70

9,35

Ud

9.194,97,r)
967,3S-

2.805,44
687920

3.708,18

18.155,56 17.363,16
339,38
453,02

Kas sebeh ,
Bcmkbeh.

31/10-64
31/10-64

STATUS :
Kassebeholdning 31/10-64
Spc:.rek.:J.ssekontonr. 802
Postgirokonto nr. 128518
Postgirokonto nr. 129659
Bordtennisafdelingen ( til daglig drift )
Totc.l Aktiver ~

339,38
453,02

17,08
77,96-~

200,-
1.087,44

uVD"~~D"5
SD""w.rv "",J,,\",

vi Erik' Rudbeck
Telf. 51479 Ridepladsen' 3

Lil1ebil- oe turistkørsel
* »-
J~S
JL__~!E~~

lavensby pr. Nordborg
telefon (044) 5 1368

I~~:-m~lnkøbet: det
:bos KANIPE1'l

KØBMAND
~~©Q'~g!adella• Telf. 5 11 44

Sport- 09 camping-artikler

lNSK SVENSK STAAL A/S
J. NØrrelykke

StoreJtade 35 • TIf. 5 14 43

jl!I/WP. Til festen

•

vi ses-;jjÆ~' hos
9 "·.l Laura og Dres!

I, "e
B O W HOTEL UNIONL I N G Nordborg - Tlf. 51770

I·~*ltid med -i billedet .

. I (i~O;~BORG' tH.50105
, ; ,LANGESØ. tlf.51615
l I _

- Manufaktur-

Nordborg - Tlf. 51750

KVAlITETSf~ØBltR 5å

TCl1('aJ

Peh~r$e~u
Storegade 48 -

TIf. 5 1931

Specialforretningen for moderne herre-

og dn.:"gebeklædning

Herremagas,inet
vI P. Hansen

Storegade 14 - Nordborg - Telefon 5 16 lO-

Se også udsHlling:,;o/induerne i gården.

,__~~~ ~~_.~u~__~~ ,~__~=- ~ ~~~i ~ ~ ~ _

.: BANDE BANKEN Don lynhurtig svenske

ldEGNER - MODELLER

li6j~MltGl'
NORDBORG 7.e~51432

tan beses o~ prØvekøres hos

HANS W. PETERSEN & søN
Storegade :! - TIL 5 15 15



BEHANDLING-AJ INDKmlim--FOR3L1-I_G ~
'.- ' .. '~., -~.:

Et f orslag- om fbrhøj el se af kørselsyeuge til 3 kr.
for 2_11e ture blev vedtaget. L;:ig.eledes ble.~; de~_vedta-
get 7 at alle spillere _sl:c:lh2tale kørselspenge 9 'når
foreningen sender bus eller biler :.1.feted9 u.anset or )n

. ~. .,'spiller benytter Genne transport ell_er kører pri.vu t .

.Forslag om telefon til 'foreningen blev vedtaget.

Forulåg om kontingentforhøjelse blev vcdtClget med
vis se ændringer 9_ hvorcfteT konci.ngcnt.e t bliver ~

Pus Li.ngø 1U1cL:;r12 år 16 kr. pr. år
Drenge 12:-13 år 16 kr. .pr , år
Junior c 14-15 år 16 kr. pl' . ·J.l~
Yng'Li.nge 16-17 år 32 kr o pr. år
Lærlinge

over 18 år 32 kr. pr. år:_' SkolGelevGx "
"

Senior ovdr is år 50 kr. pr. år
O'l.d-cboyø _ -..~.. over 30 år 50 lr'~ pr . år.l:l-J.. •

I'.ledlGmmerder. dyrlwrflere idrætsgrene bet at.e r '2 gang
kont ingent ekstrQ.

Po.reLag om udvi.doLse af -bestyrelsen fra 5 til 7 ) 2.21d
blev vedtagGt. Angående vd$ til bes tyrelse'og l.ldV2Yg
henviser vi-til'oversigten på side 4 og lader dennG tale
for sig selv. - ,_'"

Alt indenfor moderne
HERREFRISURER

02 en udstrakt service
i

HERREFRisøR

..LeifEllegd:rd
Stor~gade30 .•·NORDBORC • Telf. 5 01 60


