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Med 1979 kom den største'
, .

'succes iNB' s historie
Med sæsonen 1979 er den

største succes i NB's historie
hjemme.
Sådan sagde formanden for

NB, Chr. JørgenSen, på fore·
ningens generalforsamling i af·
tes.
Han mente naturl.igvis den

kendsgerning, at førsteholdet nu
spiller i seire II. .
- Ydermere er den måde, det

er sket på, næsten sensationel.
Kun at miste et point i 14 kampe;
det er der ikke mange på vore
breddegrader, der gør jer efter.
Tak for en stor præstation,
træningsindsats og en umådelig
fin holdmoral, sagde Chr. Jør·
gensen.
Også ynglingene fik et par

rosende ord: - Jeg var med. på

turen til Stuttgart. Og I har nævnte i den forbindelse, at
været NB nogle virkelig fine banerne ved Østerlundskolen er'
repræsentanter at sende ud, blevet restaureret, selvom det
sagde formanden. stadig er umuligt at spille der
Sidste år var der en del vrøvl under ugunstige vejrforhold.

med fordelingen af timer i haller Formanden fortalte,. at der nu
og· gymnastiksale. SIUN A .pfø· er lavet en aftale med kommunen
vede så selv at ordne tingene. om, at den ny bane i »Dalen«
~ I NB kan vi ikke sige, at fortsat bliJges til fodbold, mens

vi er helt tilfredse. Vi har fAet den gamle stadig kan bruges til
et antal timer, vi nogenlunde kan .ringridning. Aftalen blev lavet
klare os med. Men de er fordelt efter, at ringridningen i år havde
over flere forskellige lokalet og' givet nogle huller. Også i den
dårlige .tidspunkter, men vikla· . forbindelse havde samarbejdet
rer os med det; Til næste år med kommunen været upåkla.
bliver det andre foreninger, der geligt.
skal have nogle af de dårligste NB's formand takkede de
timer, sagde Chr. Jørgensen, der mange, der i det sidste år stillede
også er formand før SIUNA. privatbiler til rådighed for klub.
Chr.Jørgensen mente, at for· ben. Endvidere var der tak til

holdet mellem NB og kommunen de mange, der nok en gang v'ar
er blevet væsentligt bedre. Han med til at sørge for, at Fest i

by blev en succes, der gav
overskud.

Og så var der økonomien.
- Vi bliver nødt til at

stramme den en smule. Vi ved
ikke, hvor store kørselsudgif.
terne blive næste år. Derfor er
der lagt et stramt budget. Vi har '
f.eks. ment, at ved møder frem.
over må hver mand betale sine
egne udgifter. Og der er fremlagt
forslag om en kontingentforhø.
jelse for både seniorer og ung.
domsafdelingen, sagde Chr. Jør·
gensen.

NB har her ved ti·års fødsels.
dagen 417 aktive spillere fordelt
på 93 seniorer og 277 ungdoms-
spilllere samt 47 old 'boys.
spillere. Der har været 22 hold
i forskellige turneringer. "


