
Generalforsam ing i Nord-als Boldklub,

17-11-1977.

På generalforsamlingen i aften, skal jeg aflægge min første beret-

ning som formand for N.B., og det er foreningens 8 beretning.

I år, er det jo en fornøjelse at berette om den sæson der er gået,

jeg tænker her på den afslutning, der jo blev, som vi alle havde håbet

på, men ikke rig+ig turde tro,ville lykkes, spændingen blev jo ikke

så lidt større end godt var, endnu engang tak for det.

Bestyrelsens arbejde:

Vi har i det forløbne år, haft 12 store og 2 mindre bestyrelses-

møder, de fleste er af.holdt privat, som vanlj_gt, og mere fornø;ieligt.-

- Det kan ikke undgås, at man som ny formand starter, - og i et stykke

tjd fortsætter,- i samme spor, som den afgåede formand, for derefter

at finde det spor, som man så selv mener er det rigtige, og jeg håber

da også,at den linie jeg har lagt,har mine kollegaers biligelse, -

hvis ikke, skal de nok sige til.

Vi har i det år. der er gået, behandlet mange ting, mange gange er

det blevet sent inden vi kom hjem, andre gange nar vi måttet gemme

noget til næste gang. Jeg synes i det store og hele at vi i bestyrel-

sen har haft et godt samarbejde, selvom vi sommetider har snakket med

store bogstaver, det positiver er , vi er altid blevet en~Rge.

Vi har deltaget i de spillermøder der har været, alt efter den tid

vi havde til rådighed, de er sikkert nogle der mener - for lidt-, men

vi prøver at overkomme så meget som muligt.

Der har i år været flere møder i S.I.D.N.A., P.Hansen og under-

tegnede har deltaget i dem alle, der har været orientering om den nye

svømmehal,- valg af repræsentant ti.l idrætsfonden,-C.C.Thomsen, blev

valgt, - ny nordalsordning er blevet fore agt, ikke tilfredsstillende.

S.I. har afholdt indtil flere møder, N.B. har været repræsenteret

på dem alle med 2 mand.-N.B. deltog aktivt i .1. store landsdels-

lotteri, til fordel for S.I. centret i Nr. Hostrup.Det blev ikke den



sucses man havde regnet med, kun halvdelen af lodsedlerne blev solgt.

Ved sidste generalforsamling blev der valgt 2 n< e formænd, deraf

den ene for ungdomsafd. P. Glock, samtidig b ev han genvalgt til be-

st relsen, dette synes jeg person igt er ene god ting, - bestyrelsen

vi aldrig m' ste si.nkontakt med ngdomsafd., og akk _rat denne kon-

takt er meget vigt'g, det er fra ungdomsafd. vi ska hente fremt'den

for r:N B.

Som Formand for ungd.afd. har Peter jo haft rigeligt at gøre,

men han har jo samtidig alle de andre gøremål, -Lotto - Fest iBy -

redaktør for "Sporten", der findes ingen bedre til det job, dertil

en masse småjobs.

Peter Hansen, ham med pengene, har jo regnskab - kontinggent-

otto og andre pengesager, når vi snakker penge " best. siger ban

altid"Hvorfor kikker' altid sådan på mig", det må jo være en vane

fra de garn e best. Han er jo også med em af kommllnens baneudvalg,

og , dette udva g bar de haft trav t i år, jeg synes de bar opnået

et godt resu tat, det er bare ikke altid tekn'sk dvalg bar fulgt

deres anvisninger.

Gert Jensen bar ,som de andre år, haft kontakten til skolerne,

med baner - lokaler - spil erkontakt, og i år har han været alle

tiders lejrchef. Als - cuppen har også været Gert jensens, i år

blev den aflyst, herom senere.

Cbr. Kronborg har jo desværre forladt os i tide, men det job

han udførte, blev alt'd udført ti alles tilfredshed, som menneske

er han jo festl'g, me hvad, i ke der ham jo, a tid op agt til s øg.

Hvad bar formanden så lavet i år,- "å, jeg s nes selv eg ar

haft forrygende travlt, og det er sikkert min egen skyld, jeg har

den tvivl b andet mig i for meget, men jeg var ba ge for, som ny

formand, at tabe noget på gulvet, "eg har jo sådan set været i lære,

og har da også lært en masse, - en anden ting er , jeg er glad for at
være med i N.B.



Jeg har selv overtaget pressert, og i den forbindelse har jeg hørt flere

ting rundt om i krogene, - at jeg måske har"pralet"for meget af N.B.,

bl.a. at vi ville rykke op,- vi ikke havde tabt på hjemmebane i 2 år,-

Ja,men kære venner, jeg synes da ikke vi behøver at skjule sandheden,

vi havde da sat det mål, vi ville rykke op i 1977, derom var der over-

hovedet ikke nogen diskus"tion. Nu skal vi så finde et mål for 1978, og

det er jo jer,der skal komme med det mål vi vil stile efter i 1978.

Det sporstlige.

Under ledelse af P.Glock,og med B.Neesgcird som sekretær, har ungdomsafd

kørt upåklageligt, selvom der har været et par skønhedsfejl,- det forekom-

mer aldrig mere. Ungd.afd. har fået en forretningsorden der er godkendt

af best., og efter den kører det sikkert som i smør til næste år. Ungd.

afd. har jo en herlig flok ledere og trænere, der også i år har opnået

topresultater, og jeg vil gerne sige jer tak for den indsats i har gjort

i 1977.

Ynglinge spillerne, der i år blev trænet af Viggo Hansen, har ~ll'

i år ikke rigtig fået den opbakning, som jeg mener de skal have, jeg

ved ikke rigtig, men der er et eller andet der halter, - mellem best.-

senior,-og ynglinge, vi må i fællesskab se at få det ændret, det er jo

fra ynglingene forstærkningen til seniorafd. skal komme.

På generalforsamlingen sidste år lød det," Drop dame fodbold,", jeg

selv var af en anden mening. Der blev gjort mange forsøg på at få afd.

op at stå, men alle forsøg mislykkedes.

Seniorafd. har iår haft en forrygende sæson, der sluttede med op-

rykning til serie 3, en præstation, som i mine øjne, er større, end da

vi rykkede op i 1970. Når man ser tilbage på den sæson og på den indsats

i alle har præsteret, ville det have været den største uretfærdighed,

hvis oprykningen var gået i vasken,- endnu engang tillykke.

Vi må i den forbindelse endelig ikke glemme serie 4 største over-

raskelse, N.B.2, - i var skyld~at der kun bleveen gyser fra N.B.,- vi

kunne jo have haft en nedrykning i den anden ende serie 4., men med fint

spil, holdt i sommerferie i toppen af serie 4, også tak for jeres indsats,



llden den,v~Jle en opr\knjng have været meget vanskelig.

3-4 holdet klarede sig også fint, en overgang endda meget fint, de slut-

tede da også ved siden af hinanden, de delte jo også point i den sidste

indbyrdes kamp.

5. holdet har jo i mange tifælde klaret sig selv, og jeg tror da også

de har haft mange sjove timer sammen, selvom der har været mange nye ansigt

ter på holdet.



~ Als-cuppen i år blev jo som bekendt af ost, v· mente ikke,der på det

t'dsp kt rigt'g var sagen med denne cup, a_le 'de bold der plejede at

deltage lå jo s'de om side i turneringe , g da der så før har været tanker

fremme om at ændre c ppen, valgte vi at aflyse i år. T'l næste år er det

så meningen at tage den op til ny overvejelse og se om v' kan f'nde en

sp'lleform der asser bedst 'nd j alle klubbers program. Har i en ide?

skab at tilmelde et ta enthold. Kam mæss-"_gtkan man jo ikke sige det bl ev

nogen s cses, vi tabte de 2 spillede kampe, og sendte afb d til den 3.
Hvorfor gik det som det gjorde, ja, der kan være mange årsager, årsager

jeg ikke vil komme ind på her, men det 3 mands udvalg, der blev nedsat

dengang, mener ihvertfald vi skal orsøge igen t'l næste år, vi må kunne

få et mere slagkra tig hold.



brækket op flere gange,- baner og græsrabatter er pløjet op af cykler og
o o A'~knal erter,- og hvad sker,intet, - Jo,- nar N.B. under træning pa skolen~



en ting idrætsfonden altid selv har taget sig af, vi er lidt skuffede over

den regning, især da den kommer i år efter regnskabets afslutning.



Både "Fes,t i By" og"Sporten" kører vi jo i fællesskab med Nord-als

Hånhboldklub, og dem vil jeg da gerne sige mange tak for et godt sam-

år, hvis i spiJlere også gør det samme, v'l sæsonen 1978 utvivlsomt

blive lige så god som jår. ':\~~-Co>JA~~~
Det er meningen 3. holdet skal træne sammen med l og 2 holdet l gang

den måde gøre en smule mere for dette hold end vi har gjort i år.
Som i ved, har der været en del skriverier med K.Møller om indefodb.



Når en sæson som denne er slut, har vi en masse at sige tak for, en

masse mennesker der på een eller anden måde har hjulpet N.B. Jeg håber,

at jeg her g nl ,ikke glemmer at takke nogle af alle disse mennesker,

for der er jo mange v" skylder en tak. Den hjælp alle disse har ydet,kan

på ingen måde undværes, uden den store hjælp, kan det slet ikke lade sig

gøre at køre en forening som N.B., og da slet ikke på den måde vi ønsker

den ska køres.

Den første tak skal lyde til alle aktive i T.B., tak for jeres måde

at være på, både på banen og udenfor, i er gode repræsentanter for jeres

Tak til hvore trænere, Thorvald - børge - Bent - Jørn Åge - og

Viggo, de har kørt sæsonen igennem på en fin måde, også tak fordi de

fleste af jer tager en sæson til, måtte det blive med samme sucses. der

skal da lyde en ekstra tak til Thorvald,for det store arbejde du har haft

med træningsprogrammer til alle de andre trænere, også tak for opryk-

ningen, den var dig velfortjent.Vi har jo ikke altid været eninge med dig

om mid1erne, men må et var jo det samme, også samarbejdet os imellem har

været godt, også tak for det.

'rusind tak , til mine koll egaer i best., vi~ har haft et fortrinligt

og hyggeligt samarbejde, og har altid kunnet enes om byrdernes fordeling.

Vi mister jo desværre 2 fra best., den ene er rejst og gert forlader os

i aften, Tak til jer begge for et hyggeligt og godt samarbejde, vi vil

mangle gerts og kronborgs små sammenstød, i al vensabe ighed.

Tak til Jydske r idende og Vestkysten for en fortrinlig presseomtale,

jeg synes den alt"d har været posit·v og sober, vi glæder os til fort-

sat samarbejde næste år.

I forbindelse med oprykningen til serie 3, har l. holdet fået en

komplet spilledragt, vi vil gerne sige tak til Havnbjerg butikscenter,-

Herremagasinet og Finnman port, det er glædeligt der biver lagt mærke

til de resultater vi opnår i N.B.

Til slut vil jeg gerne sige tak for sæson 1977, må vi håbe sæson

1978 vil blive ligeså god og spændende som i år, og tak fordi jeg måtte


