
Nord-Als Boldklub.

Udvalgsmøde i Nordalshallen d.31.1.1970 i ungdomsafdelimgen.
Følgende medlemmer var mødt.Børge Neesgård-Andreas Jensen-Preben
Jensen-Knud Poulsen-Erik Sønderby-Børge Olsen-Kurt Nymark-Lasse
Christensen-Ole Lyngkilde.
Børge Neesgård oplyste at alt indendørs tutneringen snart er slut,der er
kun et par puslinge hold tilbage.
Preben Jensen og Knud Poulsen har haft spillemøde med drengene i Nord-
borg skole med god tilslutning.
Man blev enige om at der skal 11 stko fodbolde og 2 stkoaf de små mål
til Nordborg,de forskellige ting skal opbevares i huset som står på ba-
nen.Angodriblepinde skal man afvente en afgørelse i senior afdelingen.
Børge Neesgård udleverede medlemslister til de medlemmer som var mødt ,.

Vedr.nye medlemmer som måtte komme skal Børge Neesgård have besked,hvis
nogle af spillerne er i restance får medlemmerne besked af Peter Hansen
eller Børge Neesgård.
Vedr.træningskampe oplyste Andreas Jensen om de kampe som var aftalt,
Andreas Jensen mente ikke at man skulle køre for lange strækninger til
de forskellige klubber for at få træningskampe til S.I.holdene,man blev
enige om at Junior og Drenge(JBU) skal have stærke modstandere.
Preben Jensen og Knud Poulsen vil gerne have træningsbanen i Langesø d.
14.2.kl.14.30 til kl.16.30,Andreas Jensen aftaler baneforholdene med
Knud Møllero

Børge Neesgård vil gerne have samtlige holdopstilling på de S.I.hold som
skal med til de afsluttende k~npe om S.I.mesterskab inden d.16020, de
afsluttende kampe finder sted d.21 og 22 feb •.i Sydalshallen og Broager-
halleno...--
Børge Neesgård oplyste at der er generalforsamling i S.I.på Idrætshøjsko-
len torsdag d. 19 feb.han ønskede at få nogle med dreud,der var 3 som
meldte sig,det var Børge Neesgård-Andreas Jensen og F~ud Poulsen,Andreas
Jensen skal få oplyst om det kun er Nord-Als Boldklub som skal være re-
præsenteret,for de 3 medlemmer som skal med til Sønderborg er der møde i
Nordalshallen fredag d.6.2.kl.19.30
Andreas Jems.en sørger for at Preben Jensen og Knud Poulsen får JBU bladet.
Børge Neesgård mente at der var for lang tid mellem vore møder,han fore-
slog derfor at man fremover afholder vore møder noget oftere.

P.u.v.
Andreas Jensen


