
Når man skal aflægge sin tredie beretning i en fodboldklub
som NB, vil meget af det, der bliver sagt, nødvendigvis blive
gentagelser. Jeg vil bestræbe mig på, at det bliver så få som
muligt.

Jeg vil i min beretning prøve at dele ind i afsnit bl.a. med
bestyrelsesarbejde/administration
sportslige aktiviteter
økonomiske forhold
kontakter til omgivelserne
og lidt om vores fremtid.

På generalforsamlingen i 1974 kom Gert &ensen ind i bestyrel-
sen i sin egenskab af suppleant. Det var Chr. Larsen, der efter
eget ønske gled ud, således at han kunne hellige sig jobbet som
seniortræner ..

Derefter konstituerede vi os på det første bestyrelsesmøde,
hvor Gert ~ensen blev næstformand, en post, Chr. Larsen havde
før. Der blev ikke andre ændringer iøvrigt.

Vi har holdt 12 bestyrelsesmøder og et spillermøde. Alle be-
styrelsesmedlemmer har været med hver gang. Derudover har
formanden for ungdomsafdelingen været med de fleste gange og
formanden for spilleudvalget et par gange.
Næsten alle møderne er blevet holdt hos et bestyrelsesmedlem.
Godt for o , billigt for NB.

Vi har selvfølgelig også deltaget i en række andre møder,
bl. a. i SIUNA, og her kan jeg lige indskyde, at SIUNA har

Rk~V /foreslået en ~pris oprettet i lighed med bl.a. ~ønderborg.
\ IC>-'oc~_)

Den 16. november 1974 holdt vi det lovbefalede spillermøde,
hvor spilleudvalget blev valgt. uer var 44 aktive med til mødet,
og ud over valget blev der forelagt en målsætning af spilleud-
valgsformanden og træneren, en målsætning, der stillede krav
til os alle, og reaktionen tydede på gyldne tider!!!



Der blev valgt 4 mand til spilleudvalge~, og jeg kan nævne, at
talsmandsordningen blev droppete

Medens jeg er ved spillermøder, hvor bestyrelsen spiller en
lille rolle, kan jeg nævne, at vi også i år fik lavet en kør-
selsordning for seniorer, og så vidt jeg er underrettet, har
den kørt glimrendee Ja, det husker mig på, at vi skylder en tak
til vores holdledere, hvis indflydelse på, om denne ordning
går eller ej, er store Også tak, fordi I har været med til at
sikre, at alle hold kom af sted i rette tid og med alt klunset
i bagagen .•

Vores træningsfor~old har været som de øvrige år, men med 2-3
små forbedringer. Grusbanen ved Nordals Hallen har ved plane-
ring en gang om ugen været betydelig mere velegnet til fod-
bold end tidligeree

På 0sterlundskolen har vi i efteråret kunnet samles på skolen
efter træningen, og selvom det ikke lykkedes at få et skab
klar til opbevaring af øl og sodavand, før vi var færdige der-
ude, har det været en forbedring.

Endelig har den udvidede plads i "Dalen" i Nordborg hjulpet os
derinde, vi forbedrer også lysforholdene derinde for vores egne
penge, således at der til foråret skulle blive ret så gode lys-
forholde

Måske kan det undre jer, at vi vil ofre af vores egne penge
til dette formål, men jo mere politik der er kommet i tankerne
om udvidelse af de grønne områder ved Nordals Hallen, jo mere
klart er det blevet for os, at denne løsning kan vi ikke vente
på "Måske for evigt".
Tænk, nu skal vores idrætscenter måske slet ikke ligge i
Nordborg, men et eller andet sted nede omkring Egen/Augustenborg.
Jo, de "ved" nok, hvad de vil i det bystyre.

Jeg vil gerne her fra dette sted opfordre bystyret m.flo til
at komme i gang med udvidelsen af vores idrætscenter her på
Nordals og opfordrer jer til at øve al den pression, I kan.
Stemmer her på Nordals virker sikkert mere tillokkende end
lyserød snak hen over kommunegrænser.



Alt, hvad jeg fik ud af vores første spillermøde, opbakning
til træner, målsætningerne, tilsagnene om at være med, lyk-
kedes det åbenbart først her til sidst spillerne at komme i
tanker om! Og da var det for sent.

Vi er rykket ned i serie 4 med l. holdet. Vi er rykket op i
serie 5 med 4. holdet. Så står man der, hvordan griber man,
sådan en situation an?

Lad mig starte med at ønske tillykke med oprykningen til
4. holdet. At I synes, det har været sjovt at være med er
helt forståeligt.

Men, måske udtrykker denne oprykning vores problem i NB.
På 4. holdet er der en række dygtige spillere, men de er,
føler de, for gamle, de er jo 25/26 år, så de vælger den
sjove og lette måde at spille på, og deres evner giver
jo bonus i serie 6. Let!!

Men - det smitter åbenbart, for i løbet af kort tid spiller
alle holdene efter denne indstilling, og så, så går den ikke
i serie 3. Bl. a. derfor kan jeg gå med til en bedre adskil-
lelse af holdene ved træning.

Vores 2. og 3. hold har klaret sig ganske pænt, placeret l

den øverste halvdel i hver kreds -(til næste år må vi se
at have alle 3 serie 5 hold i samme kreds~

Men dette med at klare sig pænt i serie 5 kan ikke få det
til at svimle for en, alt for mange kampe er den her bløde
mellemvare. Alt for mange har øjensynligt glemt 16. november,
første spillermøde.

Hvad ligner det at spille fornærmet, når ens placering ikke
svarer til ens egne forventninger!!
Hvorfor ikke tal udfordringen op?

Om træningen er at sige. Jeg synes, Chr. Larsen kan være meget
godt tilfreds. Der h~r været mange med hele året. Jeg synes,
at de seneste kampe har vist, at træningen ikke har været år-
sagen til mindre gode resultater, især for l. holdeto

Du skal ha' tak for din indsats Chr. Du hører til dem, der
ikke bare ønsker at gøre noget for NB. Du går det også, også



Spilleudvalget, som Chr. jo også var medlem af, skal ha' tak.
Jeg ved, hvor stort et arbejde det er. Og hvis I ikke selv
er tilfredse med resultaterne af jeres slid, kan det ikke have
noget som helst med jeres egen indsats at gøre, hverken hold-
sætning eller på banen. Tak til Bent Riemer, Verner Pedersen,
Poul Christiansen og Chr. Larsen.

Ynglinge/Børge Neesgaard ---------- Børge Neesgaard/Ynglinge,
nej, der er ingen rigtig forskel.
Resultaterne og måden hele dette afsnit kører på, synes jeg,
berettiger til en sådan indledning.

Efter at vi i
SI, på Børges
Og det er vel

sidste øjeblik fik
opfordring, har vi
ingen hemmelighed,

meldt et ynglingehold til i
kørt med 2 ynglingehold i år.
at det er gået fint.

~3. plads i JBU yngl.AVi blev landsmestre , vi har besat en 2. (og
og i SI ynglinge-mesterrække.

Jeg vil gerne endnu engang ønske jer ynglinge og dig Børge
Neesgaard tillykke, det er sørme godt gjort.

Hvordan bærer vi os nu ad med at fastholde disse evner og over-
føre dem til seniorfodbolden? Det er en opgave, vi alle må gå
ind for at finde den helt rigtige løsning på.
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Ungdomsafdelingen stiller også med en række gode resultater.
Vi har lige hørt om dem ved afslutningsfesten for ungdommen,
og Bent Møller vil give os nogle få facts heromo S-<- Y""l.--(..-y-e.-

Bent Møller trækker sig tilbage som formand for ungdomsafde-
lingen, og jeg vil gerne sige dig tak for en fin indsats, det
er jo et kæmpeområde og et meget krævende job, du der har
klaret på en god måde. Tak!!

Old-boys har vi i år haft et større samarbejde med end nogen-
sinde tidligere. At det kan og bør blive bedre endnu, som diri-
genten for old-boys generalforsamlingen sagde, er rigtigto



Mit eget specielle ønske i den forbindelse går ud på at se
denne aldersklasse i spilleudvalg, som ungdomstrænere. Netop
på disse områder har old_bo~s nogle helt særlige fortrin.
Men tak for samarbejdet.

Vi er ganske godt forsynet med materialer, bolde, trøjer m.m.
Vi skal have købt mange bolde inden foråret, og bl.a. Idræts-
fonden har været os en god økonomisk støtte til disse formål.
Tak for det! !

Dette leder mig ganske naturligt over i vores økonomiske status.
Ikke fordi jeg vil ind på detailer, det klarer Peter Hansen
meget bedree

Ud over kontingenterne er nøgleordene for vore økonomi,
Lottospil, Fest i By og Nordalsordningen, og så en støtte fra
Idrætsfonden, ordninger og støtte, vi er glade for.

Når vi kommer til andre indtægtskilder f.eks. indtæg~er
ved kampe hjemme, går det ikke særlig godt. Som det kunne
ventes, står disse indtægter helt i forhold til vores l. holds
resultater, altså i bund.

Selvom vi har en ganske pæn økonomi, har vi også nok at
bruge vores penge til, bl.a. 350 medlemmer fra ungdomsafde-
lingen, og som tidligere nævnt bekoster vi selv en forbedring
og en udvidelse af lysanlæget i "Dalen".

Når dette ar nævnt, vil jeg godt pege på, at det kunne se ud
•••I ~ t.-{;e 0..1-

til, at~e steder, hvor vi kunne forvente støtte til vores
frivillige ungdomsarbejde, er blevet tilbageholdende. Det har
lydt: I har da penge nok, Gav Fest i By ikke overskud? og hvad
med Lotto?

Åh jo. Men initiativ og medlemmernes vilje til at gi et nap
med for at få det til at løbe rundt, bør ikke skabe tilbage-
holdenhed, tværtimod skulle jeg mene.

Vi har vores blad sporten, og selvom Peter Glock er ved at
løbe sur i de mange gøremål, kan det ikke ses, når vi får
dette blad ind ad dørene



Udstyr - indhold, helt i top - hver gang.
Åh, det er rigtigt, selvfølgelig kan det ses, at Peter vakler.
Så I bagsiden af indbydelsen til afslutningsfesten. SRMM~J sf~ThfV

Vi har Als-cubben, den tror vi glæder og gør stor nytte som
tr-æningskampeo Fest i By hvem vil undvære den, med sit rige
indhold af underholdning og sportskampe? ingen på Nordals.
Lad mig huske her at takke NH for et fint samarbejde.
Også tak til vore annoncører i Sporten, uden dem blev der ikke
råd til vores eget .x~xXxkXX«X klubblad.

Kaj Jensen, Børge Neesgaard og Peter Glock, tak for jeres
store andel i, at vi er en klub, hvis navn immervæk omtales,
og omtales godt.

Dette med en god omtale har vores spillere også deres store
andel i. Vi har knyttet mange forbindelser med både inden- og
udenlandske klubber, dette gælder for både senior_ ynglinge og
ungdomsholdene, jQ$ vi er egentlig blevet forbavsende godt
kendt ude omkring.

Som bekendt bliver Thorvald Rasmussen vores chef tr-æner til
næste år, med særligt ansvar for l. og 2. holdene.

Vi vil også hat en hjælpetræner, hvem det bliver er endnu
ikke helt klarto

For ungdomsafdelingen har vi den målsætning, at der skal
ansættes en chef træner, men vi kunne ikke i år finde en,
vi synes var kvalificeret. Derfor vil dette job foreløbig
stå åbent.

Vores Fest i By vil blive gennemført, og Lottospillene fort-
sætter.



Kontakter og rejser i ind- og udland til vores klubforbindelser
vil blive fortsat, nogle af dem i helt fast rammer.

En målsætning for vores hold, kan kun blive
Bedre end i år, meget bedreo


