
Formandsberetning 1974.

Kor 5. gang skal der gives en orientering om arbejdet i Nord-Als
boldklub. For 5. gang er det regnskabets time for en bestyrelse
i Nord-Als boldklub.
Hvordan ser det ud sportsligt/ resultatmæssigt?
Hvad der der sket i år?
Hvad skal vi lave næste år?
Der er mange spørgsmål, der trænger sig på. Der er mange oplys-
ninger, der skal frem. Jeg kan ikke selv give alle svarene, det
er noget, vi må hjælpe hinanden med.
Da der ikke blev nogle ændringer i bestyrelsen sidste gang, vi
havde generalforsamling, er det vel naturligt, vi fortsatte som
tidligere og bevarede fordelingen af arbejdet os imellem, som
vi tidligere havde det.
Vi har afholdt 12 bestyrelsesmøder i år, og alle på nær et er
holdt hjemme hos os selv, det er billigt for klubben, og det
er hyggeligt for os, så der er dobbelt effekto
Der har til alle vore bestyrelsesmøder været en med fra ungdoms-
afdelingen, for det meste formanden, og fra spilleudvalget har
Poul Lyngkilde enkelte gange deltaget.
Ud over bestyrelsesmøderne har vi deltaget i mange andre møde-
aktiviteter, lad mig i flæng nævne: Delegeretmødet i JBU, SIUNA,
spillermøder, SI-møder, de sidste har ungdomsafdelingen især
taget sig af.
Der har været holdt 2 spillermøder på foranledning af bestyrel-
sen, det første for at få valgt spilleudvalgsmedlemmer og en
talsmand (lovbestemt), det andet for at få ~ aftalt kørsels-
ordningen med seniorspillerneo
Som det sikkert er alle bekendt, fik vi et spilleudvalg på
5 medlemmer, dette bl.a. for at formanden for udvalget kunne
blive aflastet, men også for at det så var muligt at dække



flere kampe ind.
Om dette med 5 mand så er sagen, ved jeg ikke, det er noget,
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spillerne og vi klarer op, når dette udvalg skal vælges. Ende-
lig kan vi jo spørge dem, der var med i år.
Vi fik også valgt en talsmand for spillerne, det blev Bent Rimer.
Det kan da godt være, det er meget godt med en sådan talsmands-
ordning, der har dog ikke været rigtig brug for det i år.-
På det andet spillermøde fik vi aftalt kørselsordningen med privat-
biler. Denne ordning er vi glade for, ja vi kan vel slet ikke

Tænk, der køres 20.000 km på et år.
Som det måske er bekendt arbejdes der med at skabe et idræts-

Jeg ved godt, idrætsfonden fører denne s~g, men derfor synes jeg
godt, jeg herfra vil opfordre vores kommune til at sætte det
i gang nu. Der kan passende bruges nogle af de mange millioner,
kommunen kom til at våde over. ~

Vi blev opfordret til at stille et medlem til rådighed i et
arbejdsudvalg for de grønne områder, et led i hele idræts-
centret, det drejer sig om baner, omklædningsrum og klubloka-
ler. Vi har fået Byrge Jensen til at påtage sig denne opgave,
så den er i gode hænder.
Vi er ca. 500 medlemmer, heraf er der -~- 3 o i ungdoms-
afdelingen og omkring 50-60 i old-boys afdelingeno
I forbindelse med omtalen af klublokaler lige før, må vi jo
nok erkende, at vores klubliv lider stærkt under denne mangel.
Det bliya~ nu heller ikke bedre af, at vi må sprede vores
træning så meget, eller af at grusbanen ved hallen for det
meste står under vand og mere ligner et svømmebad end en
træningsbane til fodbold. Det regner jo ret så ofte her.



Derfor får vi heller ikke udnyttet de faciliteter, der i dag
findes i Nordalshallen.
Dog, som et virkeligt godt plaster på såret har vi festudvalget,
fra denne side er der virkelig gjort meget, for at vi ofte mødes,
og altid under de helt rigtige forholde
Tcænkbare på vores afslutningsfest, 145 var med, det var da klub-
livo
Tcænkpå "Fest i by", her har vi alt, samarbejde, klubliv, offer-
vilje, her er mand og pige af hus.
Tænk på den fikse ide med at spille om ænder i indefodbold op
mod jule
Jo, vist har vi klubliv på trods af mindre gode ydre forholde
Endelig har vi fået os en vimpel.

Fodbolden!! Fodboldspillete Det der gerne skulle være krum-
tappen, har ikke haft kronede dage hos os i år, så er der ikke
sagt for megeto
Jeg ved godt, vi får en beretning fra spilleudvalget, jeg vil
heller ikke tisse i jeres krudt, men nogle betragtninger vil
jeg ha' lov at komme med, lidt luft må jeg halo
Vi har altså gjort det for dårligt i år, derom ingen tvivl.
Så kort kan det også siges! Det var ikke nok, vi tog os for
at slås til sidst på lo-holdet. Nej, der måtte tyes til hel-
det, for at vi kunne beholde vores serie 3 holdo
Ja, det gik da, men de~'er unødvendigt, det må ikke ske igen.
Vores serie 4 hold måtte rykke ned. Nogle gode kampe til
sidst hjalp ikke, det v~r for sent. vi t. r , . .-.. r

Serie 5 holdet nr. 6 det bedste vi har i år. Og for vores 4.
hold i serie 6, anden sidst8
Altså resultatmæssigt ikke godt, ja vel egentlig rigtig skidto
Der kan selvsagt altid rettes kritik til flere sider, men jeg
tror nu skylden først og fremmest ligger ved,I spillere selv.
Der blev stillet et meget moderne tDæningsprogram op som et
tilbud til i spilleijeher i 1974. I spillere kunne så gøre brug



Deri ligger der nok en fejl, bag et sådant tilbud skal der
stilles krav. Der skal vel ikke ligefrem pisk til, men små
skrald med en pisk ville nok gøre godt, ville vi sikkert alle
være bedst tjent med.
Vi har alle så forfærdelig let ved at tabe tråden, at gå i stå.
Nå, lad os nu ikke pukke videre løs på en Dække ydre forhold,
nej lad nu hver enkelt gøre op med sig selv, lad hver især
selv se på, hvor,han svigtede, og hvor gjorde jeg det rigtigeo

/Altså 1974 ikke godt, derfor er det nødvendigt at I spillere
gør op med jer selv; Hvem vil være med til at bringe sin klub
fremad igen, resultatmæssigt set? Hvem gider ikke?
Der er selvfølgelig plads til alle i vores rækker, vi må bare

Vi må vide, hvad I vil? Hvem I er?
og vi må vide det, når vi tar hul på 1975.
Jeg vil gerne sige tak til jer Viggo og Jhonny for jeres ind-
sats. Jeg ved, I heller ikke er tilfreds med, som det gik i

skifte tDæner , er der god brug for jer i klubben, jeg håber,
I fortsat vil hjælpe os. Tak!!
Jeg vil også gerne sige tak til spilleudvalget, I har gjort
et godt arbejde. Det er ofte utaknemmeligt, men jeg synes, I
har haft et godt tag på det.
Jeg ved, I ikke alle ønsker at fortsætte, derfor er et af mine
håb, at dette svære job må blive lidt mere opmuntrende i frem-
tiden, men tak skal I ha.
Også I holdledere skylder vi stor tak, det er betryggende at
vide, der altid står en mand på afgangsstedet, og I er med til,
at kørselsordningen kører som på skinner, Tak!



Om ynglingene. Når det her er nødvendigt at sige, I ikke har
spillet helt op til mine forventninger, så er skylden nok min

Dette sammenhold ved jeg, jeres tr.ænerBørge Neesgaard har en
stor andel io Fra jer venter jeg godt nyt. Klubben har i jer
et knagende godt materiale at bygge på.
Må jeg takke dig, Børge, som tr.æner og for alt andet, du laver

Vi har heller ikke i år haft et damehold, om vi får et til
næste år ved jeg ikke endnuo

Ungdomsafdelingen. Selvom formanden derfra vil orientere os,
er der enkelte bemærkninger fra min side, som jeg har glædet
mig til at få sagt.
Må jeg starte med at ønske tillykke med de mange gode resulta-
ter, afdelingen står for.
Der er 2 sønderjydske mestre, Miniputter og Puslinge. Der er
et kredsmesterskab til Junior A i JBU r.ækken. Godt skÆldreto
Tak til de mange trænere, tak til dig Bent og tak til Andreas

have
Vi kunne måske/vente, at der kom et dyk, at vi fik en stil-
stand, når vi måtte skifte en så rutineret og dynamisk mand
ud som Børge Neesgaard i formandsstmlen, men nej, tværtimod
der er gang i afdelingen som aldrig før. Tr.ænere og ledere
klarer alt med godt humør, der knyttes nye kontakter o.s.v ••
Mere skal der ikke siges, I har jeres afslutningsfest til
gode, derfor.
Jo. Der er enkelt sag, der skal siges noget om og her -
Lasse Christensen, du vil prøve noget nyt i år, du ønsker



ny luft unger vingerne. Det skal du ha' lov til. Vi vil gerne
ønske dig held og lykke til.
Du har virket alle årene, mens Nord-Als boldklub har v.ærettil,
og lang tid der før som ungdomstræner, og du har gjort det godt.
Du har også haft en personlig udvikling i den tid, som har glædet
mig. Du har sørget for, at din træneruddannelse stod mål med

Du vil blive savnet her, men tak skal du ha' for alle årene her.
Kom snart tilbage, her vi~id v.ærebrug for ~g, Lasse •.....••

Old-boys, vores afdeling for ældre drenge, er som vanlig i fin
form, og som sædvanlig klarer de dem selv, og det må nævnes,
støtter vi andres afdelinger, nu mere, end jeg kan huske tid-

Jeg takker for hjælpen til vores ungdomsafdeling. Jeg takker for
hjælpen til vores lottospil.

trøjer og bolde. Fru Lassen og Arthur Callesen gør det godt.
Tak for det.
Som sædvanlig supplerer vi løbende vores beholdning af trøjer
og bolde op, men ih, hvor er det dyrto
Det kan engang imellem knibe med at have gode bolde nok, vi
træner 3 steder, og nu om dage skal der jo bruges mange bolde.
Vi har i år fået mange sæt trøjer til træningsbrug fra flere
forretningsdrivende her på Nord-Als. Ja, vi har fået så mange,
at hvert hold har fået udleveret et sæt, det takker vi meget
for.

Økonomien er for os som for de fleste andre foreninger, altid
et ømt punkt. Det er ikke sådant, at vi altid står og har for

gør, er der flere grunde hertil. Peter Hansen er en af dem, han
er en forsigtig mand i pengesager, det hjælper, når det er småt



glemme Nord-Als-ordningen og støtten fra idrætsfondeno

Vi har taget lottospil op for herigennem at forbedre vores
økonomi. Det kan her, hvor vi har kørt 12/13 spil se ud til,
at det giver et rimeligt overskud.

/--

Presse og PR. Vores presseomtale er beskeden, det skyldes
ikke vores kontaktm~nd. Nej, vi kan godt se grunden. Bladene
vil nu helst skrive om tophold og topkampe, ganske vist fik
vi som bundhold her til sidst noget mere omtale, iøvrigt også
rosende, me~~runden er ikke lige sagen.
Jeg synes, aet går godt med at orientere om vores kampe gennem
plakatophæng. Vi takker, fordi vi må ha' plakaterne hængende,
og tak til Kaj Jensen for at skrive og bringe dem ud.
Vi har et dejligt klubblad med en forside med masser af blik-
fang i, og indholdet er helt i top, bl.a. med mange gode
læserbreve. Vores redaktør Peter Glock skal ha' en særlig tak,
fordi han endnu holder ud, selvom han slet ikke har tid. Jeg
håber for ham og for os alle, der snart er en eller flere,
der vil overtage dette job.
Det egner sig til et lille gruppearbejde for 2-3 mand.
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PR er der sa sandelig også i vores "Fest i By". Der synes jeg,
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der er kommet så meget snit over denne festuge, at der virke-
lig er tale om en Nordals-begivenhedo

Jeg synes også, Nordals-cubben er med til at gi' MgX~ os god
omtale og omdømme.
At melde et hold til Alsmarchen og gå turen på stylter var en
fin ideo Blikfang. PR.



Der er endnu ikke taget endelig stilling til holdtilmeldingerne,
det gælder både seniorer og ynglinge.
Vi vil holde vores "Fest i Byll i pinseugen sammen med Nordals-
håndboldklub.
Vi vil lave Nordals-cubben og så ellers arbejde efter nuværende
retningslinier.
Dog, jeg tror, vi kan komme til at spille med om topplaceringerne,
og det vil vi!!

Jeg vil gerne som afslutning på min beretning takke for godt
samarbejde med alle ledere, tak til dig Knud Møller for god be-
handling i hallen, hils din kone, og endelig tak til jer spillere,
der tegner vores klub.


