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Nord - als Boldklub den 16 nov. 1978.

Formandens beretning:

Når jeg i aften aflægger min 2. beretning som formand for N.B.,

er det samtidig foreningens 9. beretning, og igen i år er det

glædeligt at kunne berette om en virkelig god sæson.

Da vi startede denne sæson satte vi os et mål, - de 3 første senior

hold skulle have en placering i den bedste del af hver sin række,-

l. holdet nåede næsten op, en virkelig fin præstation, efter kun

l sæson i serie 3, kun sort uheld er skyld i,at i ikke nåede serie 2,

den indsats i alle har ydet,skulle have været præmieret med en op-

rykning, jeg tror ikke der er mange klubber, hvor træningsfliden og

træningsindsatsen har været højere end her i N.B.

Tak til jer alle for en toppræstation.

2. og 3. holdet lå helt i top da vi sluttede forårsturneringen, der

kom imidlertid grus i maskinen og spillet ville ikke rigtig køre for

jer, serie 4. har jo også igen i år været en gyser', afs tanden fra

bund til top var meget lille. Men efterhånden som situationen for

værredes, lykkedes det jer at få det hele til at køre.

Tak også til jer, i vidste hvad det drejede sig om,da det kneb.

Tak også til 4. holdet - klubbens" Festhold", i har taget det hele

med et pragtfuldt humør, se jer før kampen - under kampen og efter

kampen, altid glade og fornøjede, ligesom jert spil, i spiller jo

virkelig godt bold, mange af jeres modstandere er sikkert blevet

overrasket, også mig.

5. holdet har i år ikke rigtig fungeret, i mange tilfælde har vi måt-

tet sende afbud, vi kunne ikke stille hold, det er meget utilfreds-

stillende, både for modstanderne, men også for N.B.

Ynglingene har i år haft en fin fin sæson, placeringen er måske ikke

så god som i gerne ville have den, men som det så ud i starten, kan



man kun kalde det en suces. Walther har virkelig formået at få jer

igang og har fået jer til at kæmpe, det er en fornøjelse at se jer

en stor sæson er sluttet og vi glæder os allerede til den næste.
,I

Best. har i år haft 16 møder, nogle længere end andre, nogle stille og

vi har fået klubhuset holdes de alle der, vi kan nu begynde før og

derfor er midnatsforestillingerne tid også forbi. ~
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Som i ved har best. lavet en forretningsorden, ,vor hvert medlem i

best. kan finde sit arbejdsområde og efterhånden ser det ud til at

den virker efter formålet.

Spillermøderne har jo været mange for de enkelte hold, de store spil-

lermøder har der ikke været mange af, jeg ved ikke om det er tilfreds-

stillende, men jeg håber i giver os svaret.

Næstformanden Peter Glock, er jo samtiddig formand for ungdomsafd.,

denne afd. kører upåklageligt, de har jo igen iår opnået fine resul-

tater, men med den aktivitet der foregår i afd. og den dygtige stab

af ungdomstrænere han har til sin rådighed, kan det kun give bonus.

Tak også til jer,for jeres måde at være på. Der er også en ny struk-

turændring på vej i ungdomsafd. , endnu er den kun godkendt af best.,

derfor ikke mere om den. Der er fra ungdomsafd. trænere i år kommet

et, ja, hvad skal man kalde det, - nødråb--, vi ser for lidt til

best. ved, vore hjemmekampe, og jeg kan kun give dem ret, det er

meget beklageligt, vi må se at få dette rettet til næste år, selvom

tiden er knap.

Vi har til turneringen 1979 tilmeldt 4 seniorhold og et ynglingehold,

serie 6 holdet har vi i år undladt, som før omtalt for meget besvær.



Igen i år har vi i samarbejde med naboklubberne kørt talentturne-

ring. Denne gang med væsentlig større sucses end sidste år. Jeg vil

gerne her og nu sige tak til vore naboklubber for godt samarbejde,

og til alle spillerne på talentholdet, tak for jeres måde at være på,

det er altid en fornøjelse at have mad jer at gøre, jeres kampiverr)

og jeres glæde når vi har sucses, gør det altid festligt hos jer,

desværre er de fleste af jer faldet for aldersgrænsen til næste år.

Best. og andre udvalgsmedlemmer har i året der gik, deltaget i flere ~,0

møder, både i S.I. - J.B.U. og SIUNA. Vi deltager, så vidt det er os

muligt, i alle møder og for det meste med 2 mand. Vi har været til

delegeret møde i Vejle, J.B.U. - vi skal til regionsmøde i Bram-

ming også J.B.U., hvor vi bl. a. stiller forslag om indførelse af ben-

skinner for samtlige seniorrækker, vi synes det er fuldstændig hul i

hovedet at man i ungdomsrækkerne til og med ynglinge, skal bære ben-

skinner, det samme skal man i alle div. rækkerne, hvorimod det ikke

er nødvendigt i serierækkerne, vi mener deres ben er ligså værdifulde.

På grund af misforståelse i best. , deltog N.B. ikke i S.I. hoved-

kredsgeneralforsamling i Sønderborg i foråret, dagen efter kunne vi

i Jydske-Tidende læse " Pinlig tavshed da storklubberne S.B. og N.B.

blev råbt op," Ja, jeg ved ikke hvorfor det skulle ud på denne måde,

det er såvidt jeg ved, l. gang N.B. ikke var tilstede, og jeg kender

mange foreninger der næsten aldrig møder op.-Nu da vi er igang med

S.I., vil jeg gerne på N.B.s vegne ønske S.I. hjertelig tilykke med

jubilæet og samtidig sige S.I. tak for den store indsats der er gjort

for ungdommen her i sønderjylland. N.B.s forbindelse til S.I. går jo

kun gennem fodbold, og det skal da ikke skjules, at der har været u-

overensstemmelser mellem S.I. og N.B., men jeg vil da samtidig gerne

understrege, vi er glade for S.I. og kan under ingen omstændigheder

undvære S.I., og når centret i Nr. Hostrup bliver færdig, er jeg da

overbevidst om at N.B. vil gøre flittig brug af det.
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Der har da også været en del aktivitet i SIUNA hvor N.B. har deltaget.

Gustav Johansen, der ikke ønskede genvalg. Man er i SIUNA enige om

at formandsposten skal gå på skift mellem de foreninger der er medlem

af SIUNA. på samme generalforsamling blev Peter Hansen genvalgt som

deling af medaljer til kampjubilarer, der er flere der i år har fået

150 års, og endnu kun en enkelt har fået 200 kampsmedaljen, det er

et sådant arrangement, hvis ikke , er det spil af mange menneskers ti~

Hvad der skal ske til næste år, må endelig afgøres , så der ingen tvivl

aflyst, og efter flere forespørsgler hos de implicerede parter, om

at finde en bedre måde for afviklingen, blev enden af det hele, at vi

stopper med Nord-als Cuppen. Lysabild der har pokalen, har fået et vide
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Sponsorordning blev også drøftet på sidst generalforsamling.

Vi har i år truffet aftale med flere firmaer i Nordborg om reklamer

på træningsdragter, en ordning der forhåbentlig kan udbygges hen ad

vejen, best. er meget taknemmelige for den støtte vi her har fået fra

de firmaer, og særlig,det at vi ikke behøver at " ødelægge" spille-

dragten.

Kommunen har i samarbejde med SIUNA og dennes medlemmer fået lavet en

ny nordals ordning. Der har været en del kritk af denne ordning, for

N.B.s vedkommende er ændringen ikke af den store betydning, det til-

skud vi får er en smule mindre, men ikke så meget at det ændrer noget.

på grund ·af denne ændring viser det sig imidlertid,at vi ikke skal

betale husleje for klubhuset, kommunen dækker al leje af de lokaler

foreningerne bruger, så der har vi fået en stor fordel.

Fordelingen af timer i skoler og haller til indendørs-brug, har i år

ikke været særlig vellykket. Der har været en del gnidninger klubberne

imellem og diskusionerne har gået temmelig højlydt. For N.B.s ved-

kommemde kan vi kun være tilfredse med den fordeling der er foretaget

i Nordals- hallen. Derimod er der ingen tvivl om,at vi er meget util-

fredse med den fordeling det nye fritidsnævn har foretaget til alle

kommunens lokaler, det være sig gymnastiksale og haller- 0sterlunden-

hallen. Vi fik ved denne fordeling ikke een eneste time. Efter nogle

samtaler fik vi tlbudt 2 timer - om eftermiddagen - inden kl. 1700.
Jeg ved ikke hvem vi skulle sende derind på dette tidspunkt. Efter

hvad der er oplyst, skyldes det en fejl i planlægningen, man havde på

denne skrevet N.G. i stedet for N.B., Efter dette havde Nordborg

gymnastikforening fået alle timerne. Hvis dette har sin rigtighed,

skulle denne fejl i planlægningen vel nok kunne ændres, hvad med

lidt smidighed i denne planlægning. Nu står vi imidlertid i den

situation, at vi ikke aner det mindste om, hvordan vi skal klare

starten af træningen der begynder i midten af januar. Man har sagt os

at den eneste mulighed er forhandlinger med de foreninger der har faet

timerne. Senior afd. skal bruge 2 timer om ugen i en lille måned,
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Det er ikke et lokale til fodboldspil vi skal bruge, det er til styrke-

træning, vi håber der kan findes et. Det lader jo til fritidsnævnet

ikke er interreseret i at hjælpe.

Da jeg overtog formandsposten for 2 år siden, havde den afgående formand

Per Søndergård et ønske i sin beretning som han gav videre til den nye

bestyrelse, et klubhus til N.B.

Dette er i år blevet til virkelighed. Investeringen i dette hus er

stor, men jeg er overbevidst om, at i alle synes det er de bedste penge

N.B. nogensinde har givet ud. Efter at huset blev indviet har det

summet af liv både tidlig og silde, jeg gad vide hvor mange liter

kaffe der er blevet lavet derude. Jeg er også glad for at Old-boys

afd. bruger huset, vi håber efterhånden at vi alle kan mødes derude,

når der er åbent hus, også selvom der ikke er møde eller den slags,

kik ud en aften, det gælder også forældrene til vore ungdomsspillere,

i er altid velkomne, og der er altid kaffe påflKeddesflkande. Jeg vil

også gerne sige spillerne tak for den måde i behandler huset på, det

er ikke synligt at i er der så ti.t som i er, så bare korn så ti~t i

har lyst. Endnu engang tak til Sparekassen - Handelsbanken - Mads

Clausens Fond for den støtte vi har fået til klubhuset. Også tak til

Idrætsfonden for den måde de har været på,i forbindelse med lejemålet og

den ordning med Cafeteriaet, den er vi meget glade for.

Vi har de sidste mange gange på generalforsamlinger sukket efter

flere baner. Nu ser det imidlertid ud til at det er ved at lykkes.

Man er fra idrætsfondens grønne udvalg'side, nået et langt stykke hen

ad vejen. Man havde regnet med at gå igang her sidst i eftersommeren,

men da området,hvor de nye baner skal ligge, er så stort, siger lov-

givningen, at der skal udarbejdes en lokalplan for området. Det er

denne lokalplan der er een af årsagerne til forsinkelsen. Den først

udarbejdede lokalplan indeholdt kun 2 fodboldbaner, og da man ved

et nyt møde fandt ud af, at en ændring af denne plan kunne man få 3

fodboldbaner for næsten de samme penge, gik teknisk udvalg igang
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næste byrådsmøde. Derefter skal den ligge til eftersyn og kritik i

8 uger før den er endelig vedtaget. Vi vil gerne sige tak til idræts

ligger jo meget mere forude, men tak for så vidt, også tak til teknisk

udvalg for deres forståelse for vore baneproblemer.

Opvisningsbanen: ..wed hallen har i år været lukket 2 gange på grund

af vejret. l. gang var i forårets første kamp, vi var heldige at få

kampen flyttet på udebane. 2. gang var her i efteråret, jeg menes ikke

beslutningen. Vi fik også denne kamp flyttet på udebane, tak til jer

der uden videre accepterede denne flytning. Efterårsvejret har været

indhegnes under ringridningen. Efter ringridningen skal banen igen

gøres i stand så vi kan bruge den. Vi mener ikke skaden bliver så sto~

i efteråret. Det er igen teknisktorvaltning der på en mærkelig

måde udfører de opgaver de far af kommunens grønne udvalg, opgaver

de selv er med til at diskutere. Hvad gavner det at man har et virke-
t



ligt forstående byråd, der gør hvad det kan for at tilfredsstille ~.

sportens ønsker, et teknisk udvalg, der på samme måde behandler spor-

tage sig af kommunens fodboldbaner, når man så fra teknisk forvalt-

nings side blæser det hele et stykke og gør som det passer dem og på

det tidspunkt det passer dem, det er måske hårde ord ,men jeg kan ikke

teknisk forvaltning, jo, man går der ud omkring l. aug. smider lidt

jord på og sår græs, dækker det nysåede til med snehegn og går hjem ig
/'

lukket, og vi spiller dog alligevel 5 -6 turneringskampe derude hver

uge.Det gaven masse ekstra besvær, vi fik både protester og bøder på

har ikke de mål den skal have. Nu har vi da fået turneringen over

stået, men har ihvertfald ikke fået hjælp fra teknisk forvaltning.

sand og atter sand, de har lavet alle baner om til sandkasser, det er

måske der._ de helst vil være?
Hvorfor går man ikke omgående igang med at udbedre disse skader på
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Som før omtalt er der ~o altid store udgifter i forbindelse med

driften af en klub som N.B. Især i år hvor klubhuset har kostet

mange penge. Da vi så fik tilbudt Pladechancen, så vi her en måde at

tjene en ekstra skilling på. "Fest i By" blev arrangør og håbet om en

god skilling var også stort, men, ak, der kom ingen penge ud af den

chance. Havde vi ikke haft Sparekassen som sponsor, skulle vi selv
have spyttet i bøssen.

Sucsessen "Fest I By" har igen i år sat rekord, vi skal være taknemme

lige for den opbakning"Fest I By~har blandt befolkningen her på Nord-

als. Vi skylder en masse mennesker en stor tak, både dem der arrangere]

festen,- de er allerede igang med en ny,- og så alle hvore"kunder".
Om vi så kan fortsætte med " Fest i By " i samme stil som nu og på

samme sted, er et spørgsmål der skal tages op til drøftelse med idræts-

fonden, muligheden for at vi bliver nødt til at flytte er meget stor.

Lottospillet har startet den nye sæson helt forrygende godt, fortsætter

det på den måde, slår den også sig selv. Også her en tak til alle vore

venner, for det er virkelige venner vi her har fået.

Vi har i vore love en paragraf 11 der lyder " Ingen spiller må i tur-

neringen spille fodbold for en anden forening ( Firmaturnering O.L.)

uden best. tilladelse." Denne paragraf er der vist flere spillere der

ikke altid retter sig efter, vi håber man retter sig efter; den frem-

over. Det er slet ikke svært at få denne tilladelse, vi vil bare gerne

vide det.

Foreningens medlemsblad "Sporten", som vi har sammern med N.H., har

flere gange og særlig nu her til sidst, været vort smertensbarn.

Redaktøren Peter Glock har for længe siden sagt fra som redaktør, men

da vi ikke endnu har fundet en afløser, laver han det ind imellem alle

hans andre gøremål, derfor denne uregelmæssighed. Vi er meget kede af

dette, det er bare svært at finde en ny til denne post. En anden ting

der har irriteret mange medlemmer, er de besværligheder mange har med

at få "Sporten", fejlen ligger flere steder. For at komme dette til
livs. har vi i samråd med N.H., opsagt udbringningen med postvæsenet



træning. Udenbys medlemmer, annoncører og lign. vil stadig få "SPORTEN"

leveret. Vi håber denne løsning vil være til alles bedste, og haber jo

også at den vil betyde en besparelse.

lykkes, er at alle i N.B. vil bakke dem op, hvis vi gør det vil den

nye sæson blive ligså vellyket som den foregående. Der vil ske en lille

ændring med hensyn til holdleder, spilleudvalg og trænere, jeg vil ikke

på nuværende tidspunkt komme ind på dette, men vente til det store og

Vi skal i aften tage endelig afsked med Th. Rasmussen, og sige T A K

for 3 virkelig gode år i N.B., vi har haft mange gode timer sammen, og

en meget stor opbakning fra alle steder i befolkningen, både til vore

hjemmekampe, til Lotto, til Fest i By. Byens forretningsdrivende har i

år ydet en stor hjælp, jeg vil gerne sige alle der har været med til
at få denne sæson til at blive een af de største i N.B.s historie en



meget stor T A K, glæden med dette arbejde bliver meget større når

opbakningen fra alle sider er så stor.

Tak til N.H. for det samarbejde vi har haft og forhåbentlig kan fort-

sætte i fremtiden.

Tak til Pressen, Jydske Tidende og Vestkysten, vi har altid haft en

sober og fin presse, man siger tit om pressen, den ændrer det der er

sagt, til noget der passer ind i det pressen gerne vil sige, for

N.B.s vedkommende har der aldrig stået noget i pressen der ikke er

blevet sagt. Noget endet er så at jeg håber Vestkysten vil komme mere

op på mærkerne til næste år, jeg synes i har været sløje med jeres

omtale af Sporten i Sønderborg, ikke kun for N.B. men for alle for-

eninger. Jeres kollegaer i Åbenrå og Haderslever mere "vakse".

Jeg vil gerne slutte denne lange beretning med at sige tak til mine

kollegawr i best. -tak til alle aktive og passive i N.B. tak for

jeres måde at være på~ både på banen - udenfor banen og vor i ellers

færdes.


