
'~lore kør dsudgifter
.Ior NIP's fodboldhold

Ingen fodboldkampe iNord-borg før i foråret 1966
j

Fodboldspillerne i Nordborg' reg- mændene for fodboldudvalget bord-
Iler ikke med at kunne tag'e det nye tennisudvalget. badmintonudvalget
.stadion ved Nordborg skole i brug og ungdomsafdelingen indtræder j

før sidst på foråret i 1966 - så vi bestyrelsen.
må væbne os med tåtmodlghed, sag- Gunnar Hansen genvalgtes til f'or- f

de forma.nden for Nordborg Idræts- mand, og W kasserer valgtes i ste- '
forening, Gunnar Hansen, Langesø,' det for H. Chr. Rasmussen, der ikke
i sin beretning på generaltorsam- ønskede genvalg, Arne Andersen.
Iingen i aftes på hutel Union. ' Spilleudvalget for fodbold kom til
Formanden kom videre ind på at bestå af træneren Niels Jørgen

toremugens økonomiske problemer .Iespersen, 'Per Møllerskov og 'I'hor-

I og sagde, at det først og fremmest vald Rasmussen. Bordtenrusudval-",

I
er kørselsudgirterne, d~r har bela- get: Jørgen Petersen, Pøl, Søren
stet økonomien. Man havde i år Nielsen og Chr. Jørgensen. Bad-
brugt 2500 kr. mere til kørsel end mintonudvalget: Poul Petersen,
sædste år, og for at kJ.are de sti- Gunnar Teute og Annelåse Jørgen-
gende udgifter er en kontingend- fe1l..,Ungdomsudvalget. Jørgen Pe-
forhøjelse nødvendig. For at ned- tersen, Thorvald Rasmussen og ChF'
Jn'in,o-e- kørselsudo-iftei;ile viI-'man Løbner. Søm suppleant til be&ty~'
søg.ebat gerni'em'f:te a.rtd~e·kørseis-: l'elsen'wa:llgtes Rasmus Clausen. Til
ordninger, bl. a. en ordning med.: r-evtsorer. genvalgtes Oerlach Jør-
at drengenes. forældre stid'ler bibel' gensen og nyvalgtes A. Voilesen og
til rådighed og kører ud til kampe. H. Chr Rasmussen. GUDIIl'3.rHansen I

. . valgtes til redaktør af medlerris-
. F'orernngen h~1'for tiden 240 ak- bladet "Sporten", og bestyrelsen
tive og 34 passive medlemmet'. Af funget'er som bladudvalg. Til at re-
de aktive er d", 16 bordtennassprl- præsentere bestyrelisen . FæO'te-
le~ og /~b5~d ba~~intollisPillere, de borg-udval-get valgtes H.lerme; og
øvrige . o o spi Iere. Jørgen 'Petersen, Pøl.
Kassereren H. Chr. Rasmussen Et forslag fra bestyrelsen om at

forelagde regnskabet, som balan- forhøje kørselspeng enø til tre kr.
cerede med 18.155 kr. og sluttet' for aUe turø blev vedtaget. Lige-
med en beholdning på 792 kr. Til ledes vedtoges det, at alle spillere
kørsel er bl-evet brugt lait 4.793 kr. skal betale kørselspenge, når for-

i hl rekvssitter 1.153 kr. og ml dom- enenzen sender bus afsted uanset
Imerhonora- 1.036 kr. Status balan- om de benytter bussen. '
. cerer med 1.087 kr. _ Forslaget fra bestyrelsen om kon-

Det vedtoges at udvide bestyrel- tingen:lfo·rhøjelse blev vedtaget med
sen til syv mand, sål'edes at for- ~itllt.e ændrrnger.


