
Generalforsamlingen i Nord-Als Boldklub
d. 15 nov. 1979.

I forbindelse med Fest i By 1969, havde man til en opvisningskamp
mod, såvidt jeg husker, Gråsten, fået sammensat et hold af spillere
fra rivalerne Havnbjerg og Nordborg.
Denne kamp viste så gode takter, at spillerne mente muligheden for
et samarbejde var til stede.
Dette Var optakten til starten af Nord-Als Boldklub.
Årsagen til at jeg i aften starter med dette,er jo N.B.s lo års
jubilæum. Jeg var selv med i udve arbejdet, og vi havde en del møder
inden vi kunne invitere til stiftende generalforsamling d.13-11-69,
her i huset. På det tidspunkt havde jeg ikke drømt om, at jeg lo års
senere skulle aflægge beretning som formand for N.B. -

er
Sæsonen 1979 er slut, og dermed den største succes i N.B.s historie
hjemme. Det vi har håbet på i mange år, og som gik vor næse forbi
sidste år, er nu en realitet, l. holdet i ~erie 2, og den måde det
skete på,er næsten sensationelt, kun miste l point i 14 kampe, det er
der ikke mange her på vore breddegrader, der gør jer efter.
Tak til første holdet for en stor præstation, tak for jeres trænings-
indsats og jeres umådelig fine holdmoral, det har været en fornøjelse

for· denne serie 4 altid udvikler sig sådan. I har ydet en indsats
der er ligeså stor som l. holdet, var bare uheldig at møde de bedste
hold på de forkerte tidspunkter, i tabte bare 2 kampe i efteråret og
har det meste af sæsonen været med i toppen af serie 4, den serie
hvor næsten alle hold,sad i nakken på hinanden. Tak også til jer.
3. holdet har skuffet en del, synes jeg, træningsindsatsen her der
ikke været noget i vejen med, men jeres kampindsats og holdmoral
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2 . Der har flere gange været diskuteret kørselstilskud til spillere

der har lang vej til træning, og i foråret traf best. en afgørelse

for i år, i forbindelse med dette er der sket en misforståelse

fra best. side, den vil blive rettet. Men vi vil derfor også

meddele at best. har truffet den afgørelse, at for fremtiden vil

der ikke blive givet kørselstilskud til medle~~er der er bos id-

dene i Nordborg kommune, vi er bange for det vil tage overhånd.



I år har vi både senior og ungdomshold med i indendørs, det er ikke

noget vi har haft i flere år, men der var voksne ledere der gerne ville

Ungdomsafd. vil jeg ikke komme meget ind på , deres egen beretning

følger om lidt, men jeg vil gerne ønske afd. tillykke for den fine

sæson, og sige jer alle tak for den store indsats i alle har ydet,

vi har en ungdomsafd. der kører på allerbedste måde, en ungdomsafd. der

i blev puljevinder, og i kampen om mesterskabet tabte i kun med et

enkelt mål til mestrene. Rødekro mistede jo mesterskabet og det gik

til Hammelev. Efter vi har fået klubhuset synes jeg også vi ser lidt

mere til hinanden, og når vi først kommer ud på de nye baner bliver

det sikkert endnu bedre. ~.



Da vi startede i 1979, var det med Børge Neesgård og Verner
Pedersen som trænere, henholdsvis for l. og 2. holdet.Carsten
begyndte som træner i ungdomsafd., men kun for en kort bemærk-
ning, han overtog ret så hurtigt 3-4 kolde t i seniorafd. De tre
har sammen kørt en virkelig sæson og har udført et kæmpearbejde,
det er ikke bare på banen det arbejde er udført, de har brugt
mange ti~er sammen i klubhuset vor de lavede træningprogrammer,
de er allerede nm igang med programmer til næste år. I dette ar-
bejde har de haft stpr hjælp af deres holdledere og resten af
spilleudvalget, og best, vil gerne sige dem alle tak for dette
arbejde, og samtidig udtrykke hvor store glæde over at alle parter
fortsætter endnu en sæson.



Medlemstallet i år svinger, som det plejer, en del, der er nogle der = ~~
melder sig ind og nogle ud, og andre gør hverken det ene eller det
andet. På nuværende tidspunkt har vi L{~t aktive spillere, for-
delt på '1~ senior spillere ~ f~ ungdomsspillere og-il-
oldboys spillere og det har i år resulteret i 22 hold i turneringen.
Så mange hold kræver mange ledere og trænere, og mange dygtige ledere

kunnet få dem vi skulle bruge. Vi er glade for den store iver de går
op i deres job med, uden den store hjælp ville vi aldrig få de gode

fredsstillende for spilleudvalgsformanden, men findes der en bedre
løsning, jeg tror det er svært, men måske er der een der har en sådan

En anden nyhed vi har kørt, er det møde d. l. tirsdag i



hver måned, hvor trænere, holdledere, anfører for alle hold og medl.

af best. Hvordan var så det? Det skulle tilde Is erstatte de spiller-

år måske ikke så tiltalende for alle deltagerne, men når vi til næste

år ændrer formåls §, synes jeg den bør fortsætte, og da kommer der for-

håbentlig flere deltagere.

Bestyrelsen har i år haft de vanlige 12 møder,l hver måned, og som vi

plejer, har der_været en hel del på programmet, vi har derfor også

måttet træffe afgørelser der ikke er populære blandt alle medl.,

-fælde kunne best. ikke gøre noget, idet træneren havde truffet sin

afgørelse. Hvis man bare husker, at det er bestyrelsen der giver til-

ladelse og kun best. Vi må holde os til lovene.

men mente samtidig,at det ikke nyttede at gå videre med sagen. Nu

er vi jo oppe i serie 2 , hvorimod vore værste modstandere fra sidste

år, begge er rykket ned igen. Haderslev har jo igen haft en protest-

sag, og denne gang gik den ikke. Nu skal vi jo selv passe på, vi ved

jo ikke,hvordan vi klarer os til næste år.

Talentturneringen i år blev ikke til noget, vi mente ikke der var det

man ser på tingene, Forslaget om benskinner til alle seniorhold blev

vedtaget med 90 % i Rødding, hvorimod det samme forslag blev for-

kastet med 90 % i nordjylland. Vi må jo være mere glade for vore



Som vi plejer deltager vi næsten altid i de møder S.I. afholder, det

har vi også gjort i år, de fleste er jo om vinteren eller foråret, vi

har også forsøgt at sælge S.I. aktier, men det gik slet ikke der er

ingen der har interesseret sig for det, det kan imidlertid stadig nås,

vi regner da selv med, at skulle bruge centret når det er færdigt.

Da undertegnede jo er formand for SIUNA,er vi jo altid repræsenteret,

men vi deltager derfor altid med een fra N.B., og har da også deltaget

hver gang. På grund af store uovereenstemmelser medlemmerne i SIUNA

imellem,vedrørende timefordelingen i skolerne og hallerne, forsøgte

SIUNA om vi selv kunne få disse ting op at stå, vi holdt 2 møder og

ved lidt given her og tagen de~ lykkedes det næsten at blive 100 %
enige, og på den måde hjalp vi også fritidsnævnet for det ~nskelige

~ ~.~
arbejde. Vi i N.B. kan da ikke sige vi er helt tilfredsevvi har fået

det, til næste år bliver det andre foreninge~ der skal have nogle af

de dårligste timer.

Nordalsordningen er også blevet ændret på nogle punkter, det ene

punkt har man efter ansøgning fra SIUNA ændret, det drejer sig om evt.

ning for de foreninger der har flere grene. Vi havde håbet på at kun-

ne ændre tilskuddet pr. medlem, men det kunne der ikke blive ~ale om.

blive meget dyr, diskuterede vi hvordan den kunne billiggøres, evt.

et beløb ved hver udekamp, eller privatkørsel. Ungdomsafd. fik det

ordnet med en hel del privatkørsel og jeg vil gerne sige tak til alle

de der har stillet deres bil til rådighed for vore spillere, det betyde]

enormt meget for arbejdet i en forening når vi kan mærke, der er op



bakning fra forældrene.

Seniorafd. spillere mente det var nemmere for alle parter hvis der

blev opkrævet et ekstra beløb, vi vil også sige jer mange tak for

denne frivillige indsats.
Vi har ved mange af vore møder diskuteret bolde, og har faktisk haft

en del problemer med disse, alle har klaget over mangel på bolde -

bolde uden luft - bolde der var i stykker. Jeg kan da oplyse at vi

i løbet af 1979 har mistet 45 bolde, her~f er ca. 15 blevet kasseret,

resten er bare forsvundet, det er ihvertfald en ting vi ikke kan blive

ved med,~og een ting er helt sikke~t , det er ikke best. der har

smidt dem væk. Når vi til næste år starter på ny, vil der ske en æn-

dring på dette område, og vi vil samtidig få flere bolde, jeg vil der

for opfordre jer alle til at hjælpe med til, at vi ikke får de samme

problemer som i år.

Igennem flere år har vi været efter kommunen hvad baner angår, om det

er det der har hjulpet/ved jeg ikke, men jeg er da af den opfattelse

at forholdet mellem N.B. og kommunen er blevet væsentlig bedre.

Banerne ved 0sterlunden Skolen er i år blevet restaureret og er virke-

lig gode, men under ugunstige vejrforhold, er det en umulighed at

spille fodbold der, der er jo ingen muligheder for læ af nogen slags.

Banen ved Havnbjerg skole er fortræffelig og vi må nok se om der kan

placeres kampe der i stedet for.

Best. har jo indvilliget i at der holdes ringridning i "Dalen", den

gamle blev brugt til ringridning og den nye til Tatoo og lign., bare

skaderne blev udbedret umiddelbart efter, vi skulle jo ikke bruge

dem for i august., banerne i 0sterlunden var jo lukket. Nu var vejret

under ringridning ikke særlig godt og det gik slemt ud over den gamle

bane, især de tunge køretøjer fra tivoli lavede dybe spor. Jeg havde

møde med borgmesteren og stadsingniør J.Scmidt, hvor vi blev enige om

en måde at få dette problem løst på og hvor vi også blev enige om

brugen af dalen fremover. Det er senere blevet skriftlig bekræftet.

Af denne skrivelse fremgår det, at N.B. kan udbygge sit lysanlæg og

at den nye bane fremover vil blive holdt som en fodboldbane og ved-



7.

munnens side, vil gøre ret meget for den gamle bane, der vil fortsat

blive holdt ringridning - cirkus og lign. arangementer på denne plads,

og efter brugen til disse ting, vil området kun blive planeret og ren-

gjort. Vi kan til enhver tid bruge den som træningsbane,men kan ikke

forvente at den vil være belagt med græs, og derfor heller ikke en

jævn b~ne.

Nu opstod der imidlertid tvivl om fortolkningen af denne skrivelse, og

det har derfor taget rigelig lang tid, inden der skete noget dernede,

vi opnåede da også at få nogle af ~vore spillere mindre skadet på

grun~ af de dybe huller de dummpede i, heldigvis ingen alvorlig. I

forbindelse med disse problemer har vi haft god hjælp af kommunens

baneudvalg og her tilsidst,ikke mindst fra formamden for teknisk

udvalg P.Nansen. Vi håber at banen i dalen er i god stand når vi

starter den nye sæson i jan. 1980.

til rengøring, blev der lovet. ,~Best. mente ikke der kunne være

noget til hinder for dette , bare det ikke skete på tidspunkter vi

skulle bruge banen og at vi fik en garanti på,at der blev gjort rent.

Vi har ligenu modtaget en skriftlig henvendelse om et møde vedr. dette

En pudsighed ved denne henvendelse fra kommunen: brevet var til

Furmanden for Nordborg Idrætsforening, jeg ved da ikke om afd. i kom-

munen har været i dvale eller hvad, jeg kan nu ikke tro det, men

Nordborg Idrætsforening har været nedlagt i lo år.

Lysanlægget i dalen er ikke i den stand som vi gerne vil have det,

men da udgifterne til en forbedring må forventes at blive forholdsvis
store, ihvertfald for N.B.s økonomi, har best. truffet den beslutning

at det kun er den nye bane der vil blive udviddet med lys, ~år vi

ikke fremover kan regne med at bruge den gamle bane udelukkende til

fodbold, men skal dele den med andre, mener vi ikke det er formåls-



tjenligt at investere vore penge i det gamle lysanlæg. Vi håber vi kan
komme forholdsvis hurtigt igang med ændringen.~ ~~



~ De nye baner ved hallen er ved at være færdige, græsset er ved at kom-

.~me op og det ser virkelig godt ud, men alligevel går der jo lang tid

inden vi kan tage det ibrug, jeg tror ikke det bliver før efterårstur-

neringens start i 1981. Der har været en del diskutioner om lysanlæg

og grusbaner, vi fik derfor et møde i stand mellemm det grønne udvalg

og nogle medle~Æer af både spillere - trænere og best., en konsulent

fra det rådgivende ingeniørfirma var også til stede. Vi fik en orien-

tering om de planer der endnu mangler at blive ført ud i livet, og ud

fra det, må vi ikke regne med at der bliver etableret lysanlæg på de

nye baner, konsulenten frarådede det meget, ihvertfald i de første

mange år, banerne ville alt for hurtigt blive ødelagt, jeg mener og-

så at ødelagte baner har vi nu måttet slås med i så mange år, at det

vil være tosset med det samme at få de nye baner ødelagt. Med hensyn
til den gamle' grusbane er det meningen at lysanlægget skal gøres i

stand med nye lamper. Selve hanen skal have en ny belægning, om det

skal være grus eller en anden slags græs er endnu ikke klarlagt, men

N.B. skal med på råd, vi skal ud at se og snakke baner med andre klub-

ber, for at høre deres erfaring med baner. Opvisningsbanen har jo i år

været i fin fin stand, den er blevet passet og plejet efter alle

kunstens regler, og vejrguderne har været medhjælper.



~ Fest i By i år blev jo som sædvanlig en succes. Udvalget

har igen skaffet en økonomisk gevinst for N.B. og N.H •. Det er glæde-

ligt at vi år efter år kan få dette arrangement til at forløbe bå~e

festligt - sportsligt og økonomisk vellykket og endvidere uden optøjer

af nogen art. Vi vil gerne sige Idrætsfonden tak fordi de gør dette

arangement muligt for os, tak til idrætscentrets personale for den

store hjælpsomhed vi for hos jer. Den største tak skal imidlertid gå

til udvalget forJdet kæmpearbejde i påtager jer, det kan ikke takkes

nok, vi er glade fo~ at vi hvert år kan se de fleste af jer fortsætter,

i år mangler vi et medlem til jer, vi håber der er een der melder sig,

og helst i en fart, det er et stort arbejdem men endvidere også sjovt.



Lottosæsonen kører jo igen, her har vi heller ikke haft besvær med at

finde medhjælpere, også dem siger vi tak til, sæsonen er jo lang,men

der er ingen der mukker, Vi siger også tak til alle vore lottovenner,

de er jo også medvirkende til den succes N.B. har, den økonomiske

gevinst vi har fra Lotto er af uvurderlig betydning.

"Sporten" har fra næste år fået en ny redaktør, Pia ])aly, og jeg vil

her i aften meget kraftigt opfordee alle medle~~er til at støtte Pia i

det arbejde hun har påtaget sig, uden den støtte, for hun det meget svær1

hun har ikke som Pete~ så nemt ved at finde stof andre steder, vi ved

jo alle, hvor svært Peter har haft det, vi har jo allesammen ikke været

særlig flinke til at indsende noget. Vi har også stoppet udbringningen

med posten, jeg ved ikke hvordan man er tilfreds med det, jeg synes

altid, der ligger blade i klubhuset. Jeg vil gerne høre jeres mening!

Jeg siger Peter mange tak for den indsats du har gjort for "Sporten"

du har været redaktør i mange år, og har længe villet holde op, men vi

har ikke kunnet finde een der ville afløse dig, vi håber du til at be-

gynde med vil hjæpe Pia over begyndelsesvanskelighederne.

Klubhuset har i år haft åbent som aldrig før, det må så absolut siges

at være en succes, det er i brug næsten hele ugen igennem og alle er

begyndt at bruge det, både senior - ungdom og old boys. Jeg tror da

heller ikke man fra idrætscentrets cafeteria kan være utilfreds med

derr omsætning der er i klubhuset, det er ikke småpenge Kedde henter

varer for, vi fra N.B. er glade for den ordning og siger tak til

cafeteriaets personale for deres hjælp. Når man ser den store belægning

der er i klubhuset, kan vi kun være tilfreds med den måde,medlemmerne

bruger det på, der er aldrig noget ødelagt, der er altid ryddet op eftel

brug, det der er, er kun almindelig slidtage og det er kun et tegn på

huset bliver brugt. Tak fordi i passer godt på jeres hus.

Vi skylder Kedde en stor tak for .det kæmpearbejde det e~altid at være

klar til klubhuset, uanset hvad for et hold der ønsker at bruge klub-

huset, Kedde er altid parat, Tak for det Kedde, du er een af årsagerne

til at klubhuset og klublivet fungerer. Også en tak til det øvrige



~ersonale~f, de kommer jo ikke sjældent med en overraskelse i form af
hjemmebag.

Fremtiden på det sportslige område er jo spædende, vi skal jo for l.

holdes vedkommende, til at møde modstandere vi ikke rigtig kender noget
til, modstandere vi ikke kender styrken på, så hvis vi i år kan bide
os fast i rækken, tror jeg vi skal være tilfredse, og med den ind-
stilling i har til jeres fodbold, er jeg heller ikke i tvivl om at det
viii;lp:kkes.
2.og 3. holdets skulle gerne blande sig i toppen til næste år, for på
den måde, ikke at få for lang afstand mellem vore hold, og med det
spillermateriale vi har, skulle det ikke være umuligt, jeres ind-
stilling kander vi jo.
Der har været talt meget om evt. tilgang af nye spillere, men endnu
er det blevet ved snakken og vi tror ikke på noget før de står med
deres spillercertifikat i hånden. Om der skulle komme spillere til
træningsstarten i januar er da ikke umuligt, og de skal da være hjerte-
lig velkommen og vi vil da hilse det med glæde. klubben er åben for
alle slags spillere, både topspillere og Italm~ spillere, det er op til
os alle i N.B. at gøre forholdene i klubben så gode at spillerne komT
mer af sig selv og gerne vil være sammen med os. Skulle der imidlertid
ingen komme, klarer vi os med vore egne, dem kender vi og ved hvad de
står for.
På det økonomiske område bliver vi nødt til at stramme den en smule,
vi ved endnu ikke hvor store kørselsudgifterne bliver næste år, så vi
har lagt et stramt budget. Vi har derfor ment at ved de møder og lign.
fremover, må hver mand betale sine udgifter, vore udgifter til den
slags blevefterhåden for store. Derfor har best. også fremlagt for-
s1ag om en kontingentforhøjelse for både senmor og ungd. Der kommer
også forslag om lovændringer, de er af regnskabsmæssig karakter, mere
oplysninger under indkomne forslag.



der har så tæt et samarbejde og på en sådan måde som N.H. og N.B.

tak for jeres måde at være på.

Vi siger også tak til vort store hjemmepublikum, tak for den støtte i

har givet holdene ved deres hjemmekampe, vi har i mange år haft et

meget stort hjemmepublikum, der er ikke mange steder der er så mange

tilskuere som her hos os, vi glæder os til at se jer igen til hæste år,

den altid fine og sobre måde pressen omtaler holdene fra N.B.

Vestkystens Nordborg afd.roser måske vore ungdomshold lidt rigeligt,

men alligevel tak for støtten.

Vi siger også tak til alle demange lykønskninger vi har fået, både i

forbindelse med oprykningen til serie 2, samt alle de mange gratulati-


