
Indledning.
For l. gang bliver der aflagt en formandsberetning i Nordals
Boldklub og for 4. gang er det mig, der har fornØjelsen. Efter
min vurdering har de gode og positive ting i klubben været i
overvægt i 1916.
Jeg har, som Jeg også plejer, delt mln beretning op i afsnit.
SelvfØlgelig er der noget af det, der griber ind i hinanden,
men Jeg tror alligevel, det giver et bedre overblik på denne
måde.
Ledelse.
på vores sidstefgeneralforsamling blev der kun nyvalg til posten
som formand ~or ungdomsafdelingen. Valgt blev Olaf Hansen.
Øvrige valg var genvalg. Det betØd, at vi kunne fortsætte som
sædvanligt i bestyrelsesarbejdet.
Derfor er de månedlige bestyrelsesmØder holdt hjemme ved de en-
kelte bestyrelsesmedlemmer. Vi synes, det er behageligst, og vi
ved, det er billigst for klubben, også selvom vi har vedtaget,
at der betales 50 kr. til den, der holder mØdet. vi stod, mer
eller mindre, for det fØrste spillermØde, Vl var i hvert fald
ansvarlige for et par programpunkter, bl.a. valg af et spiller-
udvalg.
Desuden har Vl deltaget med en eller flere fra bestyrelsen i de
månedlige spillermØder.
Kronborg har som sædvanlig aftalt kampe ~ dommere og refereret
vores bestyrelsesmØder.
Gert Jensen har taget sig af vores behov for indendØrs og uden-
dØrs baner + Als-cubben (Formen for denne cubs afholdelse vil
blive drØftet i den ny bestyrelse)
feter Hansen har foruden kassen også stået for indkØb af materia-
ler. Han har også et job som kontaktmand til kommunen angående
bane~. Dette job har han fået overdraget af SIUNA.
Jeg kan lige her orientere om, at vi fik ny formand i SIUNA i
sommer, det blev Johansson, formand for HIF tennis. Måske skyl-
der jeg Qgså her på vores generalforsamling at fortælle, at
SIUNA's tidligere formand beskyldte NB for manglende solidaritet,
fordi vi ikke ville være med til at lade omkostningerne ved kØr-
sel til træning betale over Nordals-ordningen.
Vores begrundelse er, at der ikke skal være nogen fælles Økonomi
klubberne imellem.



Peter Glock har som bekendt mange gØremål, beretningen bliver
for lang, hvis alt det skal nævnes her.
Jeg selv, se jeg står altså bare her.
Jeg tror, vi rent administrativt kØrer godt, Vl har et fint sam-
arbejde l bestyrelsen og~~rige, og dog, med Øvrige.
Når alt tilsyneladende går så godt, kan det måske skyldes, at Vl
i virkeligheden kØrer vores egne små lØb. Dette gØr vel heller
ikke noget, ja anderledes skal det vel heller ikke være. Men koor-
dineringen. Hvad med den?
Her er der noget at gØTe, Vl må for helheden s skyld, for NB's
skyld i gang med at holde nogle fælles mØder.
Denne erkendelse overlader jeg hermed til den kommende bestyrelse-at gØre noget ved, men da denne erkendelse ikke mindst er kommet.
frem gennem dem, der sidder, og fortsat vil sidde i bestyrelsen
til næste år, er det rimeligt, at jeg omtaler det her.
Altså bedre kontakter, ikke bare mellem formænd og bestyrelse som
nu, også trænere, holdledere, anfØrere skal med.
Dette kan blive svært, men hvis alle er positive, er der lngen
tvivl om, at det er vejen frem til endnu bedre samarbejde i klubben.
Sporten
Ungdomsafdelingen har klaret Slg pænt l år. Der er enkelte resulta-
ter helt i top, men vel nok lidt for mange i den blØde mellemgruppe.
Det er mln opfattelse, at trænerne gØr et stort stykke arbejde
hver for sig for deres hold.
Dette arbejde takker jeg gerne for.
Set fra et fælles synspunkt mener Jeg, at vi mer end nogensinde
mangler en chef træner eller konsulent i ungdomsafdelingen, en der
kan udarbejde et fælles program og sØrge for, at der kØres efter det.
Endelig må jeg pege på, at vi skal passe på, der ikke gliver for
megen egoisme blandt trænerne.
At det vigtigste ikke bliver, det er kun mit eget hold, der tæller,
en holdning som hverken NB eller vores ungdom har nogen fordel af,
tværtimod, vil jeg tro.
For ynglingeafdelingen har det 1gen givet topresultater, tillykke
med det. Det er virkelig fint, her må der være noget at bygge videre
på.

o P~y .Men ogsa her er der sket et ~ for NB uØnskede tlng, mener Jeg.
Blandt andet synes jeg ikke, den alt for skarpe adskillelse, der
har været mellem senior - ynglinge er rigtig. Også der tro~ Jeg, der
er satset for hårdt på succes i en for snæver forstand.
Men også, Jeg lærer heller aldrig at forstå det, at I ynglinge ikke
ved flere lejligheder, hvor jeres kamp var aflyst, meldte jer til



hvad areal angår.
Men, hvor er vores kommune dog nogle grlse med deres egne anlæg -
Langt græs, knoldede baner, bare pletter, der ikke bliver repare-
ret og kom ikke og sig, der ikke er tid nok - forår - sommerferie -
efterår, jo selvfØlgelig er der tid nok til at istandsætte/vedlige-
holde.
Grusbanen ved Nordals-hallen,-jeg kan ikke få mlg selv til at Ønske
flere penge begravet der. Men dræningskunsten er nu ikke, hvad den
har været.
Derfor, når xix~ix og hvis Vl får de længe savnede træningsbaner
ved hallen, så vi kan træne samlet, så flyt det lysanlæg der over,
alt andet er noget pjat.
Kampbanen ved hallen er ga~ske godt holdt, et mlnus i år, at der
ikke blev vandet, men iflg. Knud MØller anskaffes der et vandings-
anlæg til næste år.
Et hjertesuk fra alle dem, og det er mange, der har oplevet at
skride i en hunds efterladenskaber. Kan det ikke lade sig gøre,
og Jeg tror, det ikke mindst gælder dem, der kommer på besØg med hunde,
at fØre dem i snor og bruge et andet sted til "hundelokum".
Noget værre griseri er det i hvert fald.
Jeg vil gerne takke for, ~~ vi må bruge hallen og dens omgivelser
til vores "Fest i By."
Den opbakning af folk, Vl får her, vlser, at stedet og dets faci-
liteter lige er sagen.
Også tak for tilskud til materialer fra Idrætsfonden.
Lidt Økonomi.
Selvom vi som sædvanlig vil få forelagt et detailleret regnskab fra
Peter Hansen, vil jeg gerne komme med nogle bemærkninger til vores
Økonomi.
vi har en fin Økonomi, forudsat Vl passer på, tror Jeg o~~å, det vil
fortsætte.
Den er baseret på 4 væsentlige indtægtskilder, samt nogle få mindre.
Det er kontingent - Lotto - Fest i By og tilskud fra kommune og
idrætsfond.
Vi har nogle væsentlige udgifter som kØrsel - tilmelding af hold +

dommere - hal- og baneleje, materialer og i år lysanlæget i dalen.
Alt dette, der snart nærmer sig 200.000 kr. i omsætning, styres
godt og fornuftigt synes jeg.
Men vi har også problemer, der ikke direkte kan læses i regnskabet.
Kontingent. Betaler alle? Efter samtaler fØrt mellem ungaomsafde-
lingen og os, er der grund til at se på detue problem til næste år.
SPORTEN, vores glimrende blad. Nogle får det ikke, som skulle ha' det.
Andre får bladet, som ikke skulle, også dette problem bØr lØses til



næste år. Begge koster et eller andet.
Den hjælp, vi får fra kommune og idrætsfond er Vl meget glade for.
Når der ikke er tale om de helt store penge, skal årsagen søges l,
at vi ikke har kastet os ud i f.eks. et større byggeri, evt. af et
klubhus. Guderne skal ellers vide, vi kunne godt bruge nogle faci-
liteter til fremme af vores klubliv. Mit forslag, lad os få vores
eget hus placeret i kanten af Fægtenborgskoven, lige op til de så
ofte omtalte træningsbaner. 600 medlemmer, ingen steder at være,
det går ikke i længden~
Vi har brugt nogle penge til støtte for sportsrejser både for ung-
doms afdel in gen og Øvr ige. c-v:! cL L-~<~

Dem synes jeg, er givet godt ud.
En anden ting,-vores kØrse)sudgifter ville have været dobbelt så store,
hvis ikke vi havde vores fine kØrselsordning.
Både spillere og forældre er her en stor støtte, t~k skal I ha' for det.
Vores træningsomkostninger er små, ikke mindst l forhold til, hvad Vl
får for vores penge, normalt er trænere af den kvalitet, Vl l dag
råder over, langt dyrere.
Derfor min bedste tak til alle v ore trænere, og denne tak gælder ~;L
alle vores afdelinger.
Det er for mig helt klart, at det er interessen, der er den store
drivkraft hos jer trænere.
Materialer er jo noget vældig dyrt noget, bolde- trøjer- vedligeholdel-
ser m.m. Vi er af den formening, at kræver vi noget af både spillere
og trænere, har de også krav på godt~materiale.
Og godt materiale har vi. Også her er der en mand, der laver et godt
stykke arbejde. Tak for det, Arthur.
Det er jo ikke de store summer, vi skraber sammen ved hjemmekampe.
Dette skyldes ikke Verner, heller ikke Kaj med plakaterne. Vi skylder
Jer begge tak for den store hjælp, I er.
PR

Jeg vil ikke slge meget om vores reklame for os selv. Kun vil Jeg
sige tak til både Vestkysten og Jydske Tidende for god spalteplads
og god omtale.
Til jer spillere, Jeg ved ikke, hvor mange timer, I h ar været på
banen, men Jeg mener, at jeres opfØrsel kan vi være bekendt, når
alt er taget med. J~ I er en god reklame for NB.
Det får mig til at stille spØrgsmålet - Reklame på vores spilledragt,
på trøjer, hvad synes I om den tanke?
I kan give Jeres svar senere til den ny bestyrelse. Måske til det
fØrste spillermØde.
IKr:e:m:tcMe:rJ.C



v·r
Spilletrætte, aldrig l livet.
Vores seniorfodbold har i år været bedre end længe, måske det
bedste indtil nu.
Vi har klaret os m~d alle 4 hold langt bedre end mange troede
muligt, mig selv indbefattet.
Placer~en som nr. 7 for l. holdet synes Jeg er fint. Det tog jo lidt
for lang tid at finde frem til den endelige opstilling, men bedre
sent end aldrig.
Vi blev nr. 2 og rykke~ op med vores 2. hold. Tillykke med det, det
var meget fint, og kun en enkelt taktisk brØler af jer er skyld l,
at det ikke blev l.-pladsen.
Na, men bare vi har taget ved lære her.
3. og 4. holdet har klaret sig meget fint. Det Vlser noget om bred-
den i vores klub.

" A-H-k etf; .. .3. holdet ved en A~l leJllghed for flnt, som fØr antydet.
Personligt tror jeg ikke, det har været nogen fordel at være 3
hold i samme kreds.
Men ind imellem har det været sjovt at se, hvor mange nerver andre
klubber havde, jeg tror spec., når de skulle mØde vores 4. hold.
De kan også godt være lidt svære at bide skeer med til tider. Tanken
om at spille i hver sin kreds med vores 2 fØrste hold har jo allerede
været drØftet, men jeg forstod, det ikke vandt genklang hos jer
spillere. OK, det er jer, der skal slås for eller med hinanden.
Husk nu på den lille taktiske finesse. Ikke dele points.
Pige-og damefodbold, det er ikke NEls store nummer. Sådan som situa-
tionen har været i ~r, kan det ikke fortsætte.
Ja, helt ærligt, mit forslag er - drop det.
SelvfØlgelig skal afgØrelsen træffes af den ny bestyrelse, og det
kan måske blive et meget godt emne at Øve sig på, når det drØftes
med ungdomsafdelingen.
Men mit nuværende kenskab til realiteterne slger, at der er alt for
få piger og for mange af pigerne, der kommer alt for tilfældigt til
træning og til kampe.
Lokale- og baneforhold.
Lad mig starte med det mindst vigtige fØrst, dog uden at dets betyd-
ning skal undervurderes. IndendØrslokaler til træning om vinteren.
Vi har stort set fået vores behov dækket ind, ikke mindst på bag-
grund af, at Vl ikke gØr ret meget væsen ud af indefodbold.
Men jeg kan se, Vl har et punkt på vores indendØrstræning, som ser
ud til at fange an og derfor kræver plads. Styrketræningen, dog
ingen skal tro, Vl går og fylder op i hallen uden god grund.
UdendØrs er det også gået helt godt, vores træningsmuligheder-
Dalen, 0sterlund, Havnbjerg, giver os ganske gode pladsforhold



Fremtiden
Hvad ligger der af planer for det næste år.
Som sikkert alle ved, fortsætter Thorvald som chef træner. Hans
befØjelser er de samme som l år.
Som hjælpetræner har vi fået BØrge Neesgaard, men mon ikke også
dette er temmelig kendt. Viggo Nielsen holder op.

Ynglingene vil komme til at træne på samme tid og samme sted som
senlorerne, og de vil også kØre efter samme træningsprogram.
De skal ha' deres egen træner, ham har vi endnu ikke fundet. Da han
skal være god, vil vi selvfØlgelig også betale for at få ham.
Det er JO NB's fremtid, det gælder.
Der er talt lidt om selvstyring for de spillere, der spiller på
de lavest r~ngerende hold. Altså spillerne byttes til at stå for
træningen.
Bent Riemer har givet tilsagn om at fortsætte som formand for
spillerudvalget, hvis han bliver valgt, og det håber jeg da, han
gØr.
SPORTEN er fra Januar fælles med ~H. Jeg hå~er, Vl kan bevare det
hØje stade.
vi regner med at kunne afvikle "FEst l By~' på trods af det på-
tænkte hal-byggeri.
Lotto er selvfØlgelig også en aktivitet, vi holder fast ved. Også
selvom lottospil let kommer l klemme på NØrherredhus. Vi skal vige,
for at andre kan komme til.
Vi har ca. 12-14.000 mennesker, der spiller om året. Vi betaler
ca. 16.000 kr. om året for leje af sal.
Bl.a. derfor kan jeg ikke forstå, vi må vlge med så korte varsler,
som det af og til sker.
Man ynder jo også at kalde det et forsamlingshua, altså for folket.
Det kan jeg ikke rigtig se, der leves op til. så meget mer, som vi lIt"'"
yderligere betaler til driften på anden måde.
Jeg nævner måske de tre træningsbaner ved hallen ret ofte. Ja, men
Jeg ved heller ikke, om Vl er kØbt eller solgt. for vores kommunal-
politikere er svØmmehal jo det samme som rampelys. så hvad med os?
Vi i NB går ind for en svØmmehal, men vi er ca. 600 aktive fodbold-
spillere, der forestiller os, at der godt kan arbejdes og tænkes i
mere end et spor ad gangen.
De23 mill. kr., der kom for meget ind i skat, bliver mindre og
mindre værd, Brug dem dog nu.
Afslutningen
I har nu måttet hØre på mln lange beretning, men forhåbentlig er
der ikke alt for mange, der sover, Ellers er der en trØst. Dette er

o' f'l' også gerne uden overdre.vensidste beretnlng l NB. Der or Vl Jeg


