
'Første mål 'er nået
NB er i serie III

Medlemstallet iNordals Boldklub er i løbet al et år
vokset med 109 - Savner gode baner

Omkring 50 medlemmer i Nord-
als Boldklub deltog i aftes i gene-
ralforsamlingen, som blev holdt i
en særdeles køltig sal på Hotel
. UllIion. Knud Poulsen blev valgt
• til dirigent, og formanden, Byrge
I Jensen, aflagde en fyldig bertning
I fra NB's første leveår.

- Vi har haft 20 hold tilmeldt
JBU og SI og har gennemført med
19 af dem. Mere end 25 procent af
vore hold har placeret sig på før-

1

stepladser: Et er blevet kreds vin-
der, to blev sønderjyske mestre, og
to blev puljevindere, sagde for-
manden.
Byrge Jensen redegjorde for be-

styrelsens arbejde siden starten
I i november 1969, hvor man havde
meget trange forhold og - nået til
foråret - dårl>i.ge fodJboldiblUler at
begynde på. Forholdene blev bed-
re, da man kom ud til Nordalshal-
len, men antallet af gode baner er
for lille. Han troede ikke, banefor-
holden ville blive bedre før til ef-
teråret 1971.
Om spillernes fremmøde til kam-

pe sagde formanden: - Vi har i
den afsluttede turnering konstate-
ret, at ca. 30 procent af spilleme
enten har været forhindret eller
ikke har haft lyst til at spille, når
de har været sat på hold. Det må
unægtelig få den konsekvens, at
der' for fremtiden kun tilmeldes

Ihold, svarer til '70 procent af vores
Imedlemstal.

Byrge Jensen beskæftigede sig
med nogle af de spillede kampe og
han fremhævede begivenheder fra
hele det første år. Første mål er

nået, NB er i serie III, sagde han.
Spilleudiva.lgets indsats blev særlig
fremhævet og fik tak. Ligeledes .
rettedes tak til Nordborg kom-
mune, skolerne, Mads CløJusen·fon-
den, Idrætsfonden og SIUNA samt
Nordborg Sparekasse.
Af formandens beretnmg frem-

gik, at medlemstallet siden starten
er vokset med 109, nemlig fra 279
til 388.
Formanden for tmgdomsafdelin.

gen, Børge Neesgaard, omtalte sæ-
sonen hos de godt 200 unge som
fin.
- Spi1Leud~algets formand, Per

Søndergaard, gav også. en meget
grundig redegøresle for dette ud-
valgs omfattende arbejde. - Mit
iI'ldtryk er, at der er noget at byg-
ge videre på, men der må. tænkes
over, hvorfor nogle svigter.
Kassereren, Peter Hansen, gen-

nemgiik regnskabet, der balancere-
de med 49.434,41 kr. og sluttede
med en kassebeholdning på knap
3000 kr.
Til formand genvalgtes Byrge

Jensen. To bestyrelsesmedlemmer,
Gunnar Dahl og Chr. Jørgensen,
ønskede ikke at fortsætte, og i ste-
ået valgtes Niels Chr. HØj, Brands-
bøl og Viggo Lyngkilde, Nordborg.
Ungdomsafdelingens formand, Bør-
ge Neesgaard, genvalgtes. Spille-
ud,v·a,Lgetblev udvidet fra tre til
fire, Per Sønderg~ og Erik sø-
rensen ville udtræde, og nyvalgt
blev Jørgen Laugesen, Chr. Blom
samt Per Petersen, mens Holger
Pedersen genvalgtes og Viggo
Lyngkilde blev suppleant.


