
NI3-medlemmer gik
·ind for betragtelig .
.kontingentforhøjelse

Seniorerne gik endda ind for større forhøjelser end
foreslået af styrelsen på generalforsamlingen

for WolfgangNordals Boldklub sikrer nu
sin økonomi gennem en kontin-
gentforhøjelse. En sådan blev
af styrelsen foreslået på gene-
ralforsamlingen, og den fik alle
deltageres fulde og enstemmige
støtte - men dog ikke helt på
styreisens betingelser! '
For ungdomsafdelingens

vedkommende lød 'forslaget på
en forhøjelse fra 60 kr. til 90
kr. halvårligt, hvilket straks
blev godkendt med massiv til-
slutning.
Derimod blev forslaget om at

forhøje seniorernes kontingent
fra 90 til 130 kr. halvårligt for-
kastet. Men i stedet for styrel-
sens forslag kom der et fra for-
samlingen, og det lød på en
stigning fra 90 kr. til 150 kr. '
halvårligt. Og se det forslag,
det blev vedtaget med solid op-
bakning på generalforsamlin-
gen. -
'Klubbens regnskab blev fore-

lagt af kassereren Peter Han-
.sen, og det viste en balance på
167.000 kr. og et overskud på
knap 14.000 kr. Økonomien er
stram ikke mindst som følge af
de store udgifter til kørsel med
spillerne, hvorfor kontingent-
forhøjelsen var nødvendig ·for
fortsat at have orden i pengesa-
gerne.
Som formand og sekretær

for Ungdomsafdelingen gen- Over 500 deltog i gårsdagens
valgtes henholdsvis Peter overmå,de vellykede afslut-
Glock og Bent Riemer, medens· ningsfest arrangeret af Nord-
Preben Høi valgtes som ny spil- borg boldklubs ungdomsafde-
leudvalgsformand i stedet for ling, og formanden, Peter
Bent Enghoff, der ikke øn-
skede at fortsætte på posten. Glock, takkede da også i sin
Til styrelsen genvalgtes Peter velkomst hjerteligt for den helt

Hansen og Bent Riemer, me- overvældende opbakning, som
festen havde fået.

,,"dens Bent Enghoff nyvalgtes I Vi er som ungdomsledere
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som afløser
Saxer.
Klubbens regnskabsår går

fra juli til juli, hvilket giver en
del gener, og på styreisens for-
slag vedtog generalforsamlin-
gen at ændre regnskabsåret, så
det fremover følger kalenderå-
ret. Af samme årsag vedtog ge-
neralforsamlingen styreisens
forslag om at flytte den årlige
generalforsamling fra novem-
ber til slutningen af januar. .
Endelig foreslog styrelsen, at

den fremover skulle have be-
myndigelse til at gennemføre
kontingentforhøjelser uden om
generalforsamlingen', men det
forslag blev forkastet.
Endelig førtes der en ret så

livlig og hed debat om emner
som baneforhold, lysanlæg
samt sponsorordninger, og her
måtte Chr. Jørgensen konsta-
tere, at ge.neralforsamlignen
ikke i alle tilfælde havde
samme opfattelse af tingene
som styrelsen. Bl.a. mente
medlemmerne, at der kunne
opnås større økonomiske for-
dele ved sponsorordninger, end,
tilfældet er det i dag, hvilket
ikke falder i tråd med styreisens
opfattelse af sagen.
Men da Chr. Jørgensen slut-

tede årsmødet af, var alle enige
om, at det havde været et godt
og frugtbart møde, der lover
godt for den kommende sæson
i Nordals Boldklub. ,

lJngdomsafdel
samlede over E
sin afslutnings·

Idealisme er grundlaget og foræld
tak, fastslog Peter Gloek i sin festl


