
En generalforsamling er bl. a. den dag, bestyrelsen skal stå til
ansvar over for medlemmero
Hvordan er året gået?
Hvad har vi brugt tiden til?
Hvad vil vi med fremtiden?

Som det vel er gået op for jer, skiftedes der ved sidste general-
forsamling 2 mand ud i bestyrelsen.
Der blev valgt en ny formand - mig selv og Peter Glock blev valgt
til bestyrelsen.
Vi har konstitueret os i bestyrelsen som vores love påbyder os, og
fordelingen blev:

Formand - jeg selv
Kasserer - Peter Hansen
Næstformand-Chr. Larsen
Sekretær - Chr. Kronborg
Alm. medlem - Peter Glock

Vi har i grove træk delt arbejdet op imellem os, dette blev gjort på
det første bestyrelsesmøde.

Peter Hansen - økonomi/materialer
Chr. Kronborg - kampaftaler/dommeraftaler m.m.
Chr. Larsen - aftaler med skolerne og hallen + indefodbold
Peter Glock - redaktør af Sporten + festudvalgsformand.
Børge Neesgaard fik ansvaret for kontakt til pressen.
Verner Petersen - spilleudvalgsformand

og lad mig også på dette sted nævne, at vores trænere har været med-
lemmer af spilleudvalget, og talsmand for seniorer blev Bent Reimer
og for damerne Bente Thitje.
Hvis nogen skulle savne en omtale af mine opgaver, har disse stort
set bestået i at være til stede, ja og så måske som mødeleder.

Blandt meget andet har vi holdt 12 bestyrelsesmøder siden sidste gene-
ralforsamling, vi har haft 2 fra bestyrelsen til JBU delegeretmøde,
vi har deltaget i kalendermøde, vi har også deltaget i SI-møder. På
dette område er det først og fremmest ungdomsafdelingen, der har væ-
ret aktivo

Børge Neesgaard og Verner Petersen har deltaget i flere af vores be-
styrelsesmøder, derimod har vores talsmænd ikke været med ved besty-
relsesmøder i år. De må ikke ha' me t, det var nødvendigt, måske



Om vores samarbejde i bestyrelsen: Jeg synes ikke, det kan være
bedre, vi har alle fået vores meninger frem, også dem der skulle ud
mellem sidebenene.

Der har i år kun været et par problemer af personlig karakter i klub-=~~:::e~edlemsta~på

Om vores resultater for seniorer og ynglinge er på det jævne? Jeg må
desværre sige, at det er de knap og nap!
Som det er gået, er det atter vores ungdomsafdeling og pigeafdeling,
der har gjort det bedsto
Heller ikke i år blev vi fri for at krumme tæerne i skoen i den sids~e
del af turneringen. Der var hele 3 hold, der stod til at kunne rykke ud,
OK det gik. Hvorfor? Hvorfor skal vi hat tommelskruer på, før vi".--->------sætter vores vilje bag? Dette spørgsmål når vi ser, hvad vi kan, hvis
vi vil. Jeg tænker selvfølgelig her på slutsporten samt et par kampe
mod tophold - kampe der helt klart spejler, hvad vi kunne.

Personlig tror jeg, det er noget med at blive sat op til en kamp, det
nytter ikke at mødes en time før kampen for at snakke hyggesnak, så
er vi vel lullet i søvn.
Ved en omtale af muligheder ••••••••••., er det mon for stærkt at sige
de spildte muligheder, må ynglingene nævnes.
Der var noget, der gik galt. At træne sammen
var ikke sagen. Med det talent, der vitterlig
det den store skuffelse for mange af OSo
Jeg tror forøvrigt også for jer selvl
En anden skuffelse - at det blev nødvendigt at trække vores damehold
ud. Grunden'( Vi -manglede spillere. Det lykkedes 'ikke at holde' sammen
på de tilove+s~levne._ Vel! vi har nogle~"""" fr~mragende pigero
Så måske i 1975/76 kan vi atter være med, og forhåbentlig er der ikke
til den tid en dametræner hos os med så store ambitioner for resulta-
ter, at klubfølelsen gå,r tabto r et. ~~e~kJø/e/_

Vi kunne på grund af en forrygeride start i ',foråret med mange til
træning overtage Broballes plads, da de måtte trække sig i serie VI,
således at vi har kørt' med 4- f'~eniorhold og l ynglingehold'o

med lo holdet spillere ~
findes på holdet, blev

Vi startede med at ansætte 2 trænere til seniorer og ynglinge, Viggo
og Preben, der begge kom fra trænergerninger i ungdomsafdelingen. Det
var første gang, de skulle i gang med at træne seniorer. Som ballast



De nye metoder, der har udviklet sig inden for trcæningen, tog de
straks i brug, og personlig tror jeg på, at der er fremtid i en klub
som vores med denne træningsform.
Det tekniske, øvelser m.m. er helt i top, og erfaringen kan sikkert
gi' dem det, der eventuelt måtte mang~'pædag6gisk.
Som bekendt måtte Preben Jæger allerede i maj måned rejse fra os,
fordi han fik en bedre stilling i privatlivet oppe i Nordjylland. Vi fik
et meget kort varsko, ca. 14 dage.
Det lykkedes os at få Jonny til at køre Prebens arbejde på samme be-
tingelser.
At Jonny kom fra ungdomsafdelingen skal lige nævnes, selvfølgelig er
jeg lige ved at sige.
Jeg synes, han er faldet godt til i stileno
Jeg har ikke noget tal derfor, men jeg mener, at tilslutningen til
trcæningen har været betydelig, langt over sidste års gennemsnito
En anden ting, der også har været betydelig er afbud. Om det har været
større end sidste år ved jeg ikke, men jeg ved, at det altid har været
stort i Nord-Als boldklub.
Denne trafik går ikke. Den er simpelthen utålelig! Utålelig for en
klub! Utålelig for et spilleudvalgl
Vi må hal disse afbud ned på et rimeligt plano
Jeg ved ikke, hvad bemærkninger vores spilleudvalgsformand har med
i hans beretning i dag, men jeg ved, hvad jeg ønsker at sige om pro-
blemet.
Vi får efterhånden ingen til at tal sig af holdsætningen. Der er sna~~
ingen, der mere tør påtage sig denne opgaveo
Jeres lyst til at spille fodbold, jeres ansvarsfølelse for holdet, ~
klubben, __ må kunne stoppe dette overdrev!!
Medens jeg snakker problemer. Hvad er den af? 12. manden. Er det rig-
ti~t, at denne fordel for et hold er blevet det modsatte for os?
~.,I -<:..-~~~~

Kan denne ordning virkelig skabe så store problemer, at den i et en-
kelt tilfælde betød udmeldelse af klubben? Ja, heldigvis et isoleret
eksampel, men dog!! .sk~Le.tc.S etc..+b~ P)-Cl~L.<.Vl-1. <-~o i~"\'Y)e. ~

Bl. a. her håber jeg, at større erfaring fra trcænerne kan være med til
at hjælpe denne ordning op at stå.

Her var sidste år snak om en tilskuerkrise, denne har vi ikke over-
/"'\stået endnu, der var også tale om manglende opbakning, ja ligefrem

det modsatte.
Jeg mener, at vi stort set ~ blevet bakket op, selvfølgelig kunne jeg

ø~:k:dl,id; :t::::e:~~st:ng.:./..PPC<tJ~::><.'~: _ ..:~



Der har været arholdt adskillige spillermøder, hold har været samlet
ved enkelte lejligheder, hvor der blev snakket taktik og hyggesnak,
noget jeg på dette tidspunkt tror er godt.
Vores festudvalg sørger for, at der foregår en fornuftig selskabelig
aktivitet, og så er der nogen, der har deres egen måde at samles på.
Denne måde understreger, synes jeg, at vi savner et klublokale med
mulighed for et beh~rske~ restaurationsliv m.m.
Om spillermøder må jeg nødvendigvis sige. Den form, den mangel på plan-~ ---,
lægning, de fleste af dem har haft, er ikke god.
<----- - •

Det skal vi til at gøre meget bedre.
Her forestiller jeg mig, at I medlemmer helt anderledes aktivt delta-
ger i møderne, at I, at vi skal dyrke det positive i langt højere grad,
at kritiske bemærkninger er en samtaleform som alle andre.

Må jeg inden for det, jeg har kaldt klubliv, minde jer om "Fest i By",
dagene både før, under og efter. Dette er klubliv, dette er sammenhold.

Als-cuppen, som den nu køres, og tidspunktet er godt synes vi. Vi sy-
nes også dens sportslige berettigelse er fastslået.
Det er extra godt, at vores jævnbyrdighed på Als er så stor.
Må jeg på dette sted, hvor talen er om sport og resultater m.m. ønske
Egen tillykke med oprykningen til serie III. Vi byder velkommen og
glæder os over, at der nu er 5 serie III hold på Als, vi glæder os til
de kommende stordyster.

Ungdomsafdelingen.
~

Vi har ca. 222 drenge og
Vi er godt orienteret om
jo en person, der sørger

36 piger i ungdomsafdelingen.
arbejdet i denne afdeling. Børge Neesgaard er
for kontakt.

Mit indtryk er, at afdelingen fortsat kører fint. Der er selvfølgelig
altid et problem med at ha' nok kvalificerede tr.ænere. Dette bliver
jo ikke bedre af, at vi tapper afdelingen for 3 mand på et år.
Må jeg her på mødet opfordre de~,der måtte have lyst, til at melde sig
som trænere, ikke mindst de mange fædre. Kvalifikationer er interesseno

Old-Boys.
Vi har ca. 60 old-boys i foreningen. De har nået at holde 2 general-
forsamlinger, og jeg har deltaget i begge. ~
Det var mit indtryk, at der er god gang i afdelingen, og rygterne har
vel forlængst fortalt alle, at Berlinere og old-boys,~"""""""""

(!) s s L e..-......... Q o ~ ~. 1. a... I:::-
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Må jeg herfra takke for hjælpen speco den i altid yder vores ungdoms-
afdeling. Må jeg også, og det ligger mig meget på sinde, takke ford~
I medvirker til, at der er begyndt at sive old-boys spillere ind i
ungdomsafdelingen som trænere.

Økonomi.
Selvom denne varetages af Peter Hansen og gøres godt, er der nogle
få bemærkninger, jeg vil gøre.
Vores økonomi er i orden. Vi har ikke penge nok, men vi klarer os
ved at køre et skrabet budget. En kontingentforhøjelse for ungdomsafdelir
gen bliver nødvendig, derom senere.
Nordalsordningen, som den hedder, fungerer fortsat udmærket, men belø-
bet burde nok være større pr. medlem, og så burde det nok justeres
noget oftere i takt med prisudviklingen iøvrigt.

Jeg nævnede før, at vi savner penge. Når penge bliver omtalt som et
savn i en forening, og hvor bliver deu ikke det, så er det helt givet,
at reklame - sponsor ordningen meget hurtigt bliver nøgleord.
For det første har vi langt ind i dette år haft en gældspost, nemlig
underskudet ved Frem-kampen (Gælden er sløjfet). Medens den eksisterede,
måtte andre muligheder vente.
For det andet har jeg forsøgt et sted uden held. Der var desværre ingen
interesse.
Lad mig lige tilføje. Ansvaret for, at ~ ikke har ensB6~B~ngnu, er mit.
For det tredie. Hvorfor skulle vi ikke som~elfstørste/forening i
byen med meget brede kontaktflader stille os op og sige: Har I et tilbud
til os, vi færdes i forbindelse med vores sport overalt i Sønderjylland
med vores spillere, vi er villige til at bære jeres navnetræk III
••••••• for en passende godtgørelseo.......".... wu -
Jeg har ikke kunnet finde en bedre lejlighed til at fremkomme med dette
tilbud end her på generalforsamlingen.
Jeres reaktion vil være afgørende for, om min måde bør forsøges.

4... -........-- _ -... _ ,.._ _ .••••••.. _

Hvis tilbudene udebliver, indrømmer jeg, vi må prøve den sædvanlige
måde med at opsøge evt. interesserede.
Pengene kan vi ikke ret godt undvære.



Vores troæningsforhold har været fine hele sommeren. De to baner ved
siden af hinanden i 0sterlund er simpelthen sagen.

r\
Et alvorligt minus er dog de alt for små omklædningsforhold på skole __•
Hvis væggen kan holde, ville nogle kroge rundt om kunne gøre under-
værker.

et savn. Nogle forventninger
ikke tals alvorligt.
er derimod ikke så gode.

Lokaler til brug efter troæningen er også
om klublokaler, der blev skabt, skal vist
Vores troæningsforhold om forår og efterår
Der er to ting, der gir problemer:

l. far dårligt lys i dalen
2. grusbanen ved Nordalshallen.

Den første årsag er let at få øje på. Lyset er virkelig ikke godt.
Grusbanen. Om den er for dårlig ved jeg ikke. At fodtøj lider stærkt
under brug på grus er nok rigtigt, men næsten alle andre steder hører
man ofte dette: Bare vi kan få en grusbane at troæne på.
Min personlige mREXEg stilling er, at vi bør tal sliddet på fodtøjet
og så til gengæld få langt bedre lys og i tilgift de bedre omklæd-
ningsforhold i hallen samt mulighederne for at sidde og snakke sam-
men efter troæningen.
Jeg ved ikke, hvornår vi får startet på udvidelsen af baneantal, om-

.ktædningsforhold, klublok~~er og sJø ~l m mo V~~~!B~1~~n'h4~~
~eg ved, at

m.flo arbejder flittigt på denne plano
en ••••••••••••• borgmester med forståelse
i vores kommune. 1I•••••••••••••••••••••• 1t
I •. H~ ~,~ i-:nd- ~
~ {; • r&k ..
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SIUNA

Har vi noget P.Ro i gang? Ja, da. Må jeg pege på vores eget blad
t:> Sporten.
~ Der er ved at komme skik på de~.
~ Og 1 kender vel alle redaktørens sukken efter medlemsindlæg?
;

, Plakater ophængt over alt om vores hjemmekampe, et andet oplysnings-
~ arbejde, altid udført til tiden af Kaj Jensen. Tak!

Als-cuppen hører med under vores PR-arbejde og ligeledes ungdomsaf-
delingeni!0g old-boysafdelingens mange kontakter med andre klubbero
"Fest i by" en meget udadvendt aktivitet, og Børge Neesgaard gør det
godt i forholdet til pressen. Jeg kender kun en måde, det kan gøres
bedre på, nemlig hvis vi figurerede højere oppe på resultatlisten.
Jeg mener, vi har et godt forhold til andre klubber her på Als. Vi
har et specielt samarbejde løbende med Nordals Håndboldklub, et sam7~
arbejde, vi er glade for.
Et andet udtryk for samarbejde er vores andel i Nørherredhus på 500 kr.



Det er med beklagelse, jeg hører om start af en anden fodboldklub
her i byeno
Dette er da vist ganske overflødigt!
Jeg mener, at alle de gode argumenter for 4 år siden for at slå os
sammen til en stor klub fortsat gældero
Vi skylder alle, der annoncerer i vores blad tak for deres interesse,
vi skylder at sige tak for al anden støtte. Må vi også takke skoler
og skolevæsenets kontor for et godt samarbejde. Knud Møller, du og
din kone skal ha' tak. Vi kan li' de ordnede forhold, der er hos jer,
og vi glæder os til, at I udvidero

Fremtiden:
Ja, hvad planer har vi for det kommende år?
Vi agter at genansætte Viggo og Jonny.

Vi tilm81der 4 seniorhold + l ynglingeholdo
Vi får Børge Neesgaard til at træne ynglingene.
Begrundelsen herfor er: Talentet skal udmøntes i godt fodboldspil og
resultatero
Vi fortsætter med Als-cuppen
og vi holder "Fest i by" sidst i maj

::>og endelig vil vi fortsat i bestyrelsen være på vagt over for alle gode
intentioner, der måtte opstå og som kan medvirke til at få vores klub-
liv helt op på mærkerneo

Som afslutning på min beretning vil jeg gerne sige tak for samarbejdet
til alle sider og ikke mindst tak til I spillere, der tegner vores
klub på godt og ondt.


