
GENERALFORSAMLING I NORD-ALS BOLDKLUB
torsdag d. 15 jan. 1981.

På generalforsamlingen sidste år, blev det vedtaget at ændre regnskabet
så det følger kalenderåret, som følge af dette, er generalforsamlinpen
flyttet til jan. måned, beretningen i år,er derfor gældende for en lidt
længere oeriode, hvorimod regnskabet dækker ca, 1% år.
Når beretningen i aften bliver aflagt, er den forberedende træning til
næste sæson allerede igang, spillerne har været samlet nogle gange, og
er så smAt ved at vænne sig til de nye strabadser, de ved de skal igen-
nem,inden de er klar til at starte turneri\ngen den 4 april.
Hvordan er så den afsluttende sæson gået?
For NBs vedkommende kan vi i det store og hele være tilfredse.
På det sportslige er det gået virkelig fint, både i senior og ungdomsafd.
Kammeratskabet i klubben har været helt i top, med et virkelig godt
sammenhold alle hold imellem. Udad til mener jeg ,vi har gjort en god
fiGur og med et godt forhold til vore naboklubber, ligesom det samme
gør sig gældend~ for de andre klubher vi har haft forbindelse med i 1980.
Vi satte os det mål i 1980 at l. holdet skulle blive i serie 2, en top-
placering til 2. og 3. holdet, disse tre ting blev opnået, at så 4. holdet
rykkede op i serie 4, gjorde kun glæden større, de fik 2 pladsen i serie
5 kreds 126, vi starter således med 2 hold i serei 4 i 1981.
Oprykningen blev sikret/ved langsomt men sikkert at arbejde jer op i toppe
for derefter at holde fast ved denne stilling, i havde nogle svære kampe
ind i mellem bl. a. de sidste, men takket være et godt kammeratskab, et
godt hold, god træner og holdleder/kunne i holde stand og sikre jer den
oprykning, nogle af jer allerQde talte om inden turneringen- Tillykke.

1. holdet skulle starte for første gang i serie 2, og vi var mange der
var spændte på, hvordan vi kunne klare det, var vi dygtige nok, havde
vi de spillere vi skulle bruge, ja mange af den slags spørgsmål er der
mange der har stillet sig selv, skulle det ikke gå var det ihvertfald
ikke træningsfarberedelserne der var noget i vejen med. Nu er den første
sæson forbi, i blev i rækken, spillede mange "gode kampe, nogle var
der ikke meget ved og enkeQte direkte dårli~e, men jeg var aldrig i tvivl
om/at i ikke ville holde jer i rækken, selvom det en overgang ikke så
særlig lyst ud,har best. ikke villet"blande sig", men overladt det til
træner og spilleudvalg, de klarede jo også dette med held.



2. holdet lå i ILing tid helt i top i serie 4 og en oprykning var ikke

helt umulig, men i~en som de foregående år, var der nogle vigtige kampe

der blev tabt på gulvet og det tillades ikke i serie 4 krdes 62, dertil

er konkurence~ og jænvbyrdigheden for stor, hvis disse kampe der snililies

også kunne vindes,ville i u&en besvær kunne fåt en topplacering, hvis

i ikke ved det:i kan spille virkelig godt bold. Til næste år har i jo

fAet en hjælper i serie 4 og det skulle jo helst give resultat, vi for-

venter os en hel del af jer i den nye sæson.

~. holdet var ligesom 2. holdet indblandet i toppen af serie 5, men alle-

rede på et tidligt tidspunkt gik 2 hold i spideen for rækken, og på intet

tidspunkt gav de pladsen fra sig,Egernsund og Ulkebøl blev rækkens suve-

ræne vindere, men ~ed jer på 3. pladsefl, når de andre er ~edreter der

ikke noget at gøre. Nu er det jer/der skal spille i serie 4 , holdet

kender vi/men ved endnu ikke hvilke spillere der til den tid/vil være at

finde på holdet, ~en det er en stor opg9ve i skal isan~ med og jer håber

i vil tager jer opgaven alvorlig og gøre noget ved s~gen, i har mange g

gange vist at i kan spille bold, 03 klerer jer sagtens i serie 4.

Da vi skulle igang med turneringen sidste år, var det jo en skuffelse for

ynglingene,at de var rykket hed i 3 rækken for første gang, målet var nu

en o~rykning til A rækken.

Efter en lan~ og velspillet turnering er målet i satte jer opnået, op-

rykningen til A rækken er en realitet, tillyke.

De øvrige hol~ i ungd. a~&. h~r haft virkeli~ fine resultater rred dame-

jun. sønderjydske mesterskab som eet af topresultaterne, de vil se~re b~ivl

nævnt i beretn. fra ungd. afd. ~ ~ 0\.





T alle de kampe vi har spillet,har manden i sort været i centrum, det

er ham der altid er nog9t i vejen med, det er ihvertfald altid ham der

bliver skældt ud, det er sj~ldnet der er ros til avers til ham, jeg vil

derfor gerne her i aften s'ge Sønderj;rdsk dommerklub tak for den sæson

der er gået, tak for det store arbejde i altim udfører, vi fra NB har



3.
bestræbt os på altid at opføre os så korrekt som muligt, og mener også

at det nogenlunde lykkes, vi kan derfor kun udtrykke vor tilfredshed

med den måde medlem~er fra dommerklubben leder kpmpene på, især ctom-

mmertrioen i serie 2 var helt i top. Jeg vj.l derfor bede oe dommere der

er tilstede her i aften om at tage takken med til dommerklubben, sammen

med en stor tak til kamfordeler Stenger.

Det var lidt om det sportslige af vort arbejde, men for at alt det kan

gå op, er der jo mange andre ting der skal klappe og her spiller økono-

mien en meget vigtig rolle, den er faktik alfa og omega for klubbens

trivsel, og vi mener da vi har nogenlunde styr på pengene, selvom det

efterhånden bliver mere besværligt at fåedem til at nå sammen, udgifterne

vokser temmelig hurtigt, og de indtægter vi er herre over selv er jo kun

kontingentet. Nu fik vi en forhøjelse sidste år og har da heller ikke i

sinde at komme med en igen i år, også selvom den kontinggent vi betaler

ikke er så høj sam naboklubbernes, men vi regner med det går endnu en sæ-

son. Af andre indtæg~~r kan nævnes Lotto - Fest i ~y - i år har vi og

så sponcorindtægter samt Nord-Alsordningen, Denne Nordalsordning kan NB

kun være tilfreds , den giver os kr. i 1981, det er selv-------
fømgelig ikke meget, når man ser Rt Sydalsordn. giver Hørup idrætsforening

næsten 80000 kr., det er ikke sært at ko~~unalbestr. på Sydals er begyndt

at røre på sig. Når vi i de sidste år selv har investeret en del genge,

30000 kr. i klubhuset, lysanlægget på Luffes plads har kostet ca. 40000 kr

og dette uden tilskud fra kommunen og så alligevel være tilfreds med Nord

alsordningen, skMldes det bl. a, at denne ordning giver os fuld dækning

for alle udgifter i forbindelse med N.B.s brug af Nordals Idrætscenter,

det være sig b~de inden som udendørs, og har man set kommunens regnskab

over dette, er det et stort beløb kommunen betaler for N.B.

Hvis man følger rYJ.edi dagspressen er der store problemer på dette or1-

råde i Sønderborg kommune. * ~C\ .



*
Kørselsudgifterne i år er nået op på den stllrrelse vi havde budgeteret
Med, og vil i hverf~ld ikke blive mindre til næste år, snarere tvært-
irrod

nes entre, vi er glade for at vi har så mange til kuere til hvore hjem-

mekampe, vi håber de kommer igen til næste år, spi1_llerner er jo selv



På generalforsamlingen sidste år blev best. bebrejdet for aL man ikke gjorde nok ud

8f sponsor arbejdet.Vi mente dengang at der ikke var de store muligheder, dem der var

havde vi allerede udnyttet, og med hensyn til reklame på spilledragten,var best. jo

principielt imod. I dette tilfælde mente generalforsamlingen noget andet end bestr.

og der blev i denne forbindelse nedsat et sponcorudv.

Det arbejde dette udv. lavede og de resultater de kom frem med, var virkelig overras-

kende for best. Vi havde ikke nogensinde drømt om så gode resultater og vi er da både

udv. og vore sponcorer en stor tak skyldig.

Sponcorudv. fungerer iøvrigt endnu.

På samme generalforsamlin blev der også nedsat et udvalg der skulle tage sig af etabler

ring af lys på banen på Luffes plads, det gamle anlæg var ikke iorden(15år).

På dette anlæg afholdes der jo også ringridning, og efter dette års fest så der

mildest talt skrækkeligt ud dernede. Alt dette gav anledning til en del avisomtale

en debat N.B. ikke blandede sig i, vi mente vi opnådede mest ved at tie. Vi fik i

stedet en aftale i stand med teknisk forvaltning, via P.Nansen, det var først me-

ningen vi selv skulle ordne banerne, idet jeg gik ud fra, at ved frivillig hjælp kunne

der laves mere for pengene, kommunen ville kun bruge 15000kr. og det mente man ikke

kunne slå til. Men vejrguderne spillede os et puds, det blev ved med at regne og

efterhånden som tiden gik var sommertiden næsten slut.Davi skulle bruge banen i løbet

af kort tid fik jeg så Steen Schou fra teknisk forvaltning til at tage sig af banen,

og i løbet af kort tid var banen repareret og ser virkelig godt ud, men ikke på nu

værende tidspunkt, da ligner det nærmest en sø, vi håber regnen snart slutter, det var,

er jo ikke længe inden vi skal bruge anlægget igen. Vi vil gerne sige teknisk udvalg

tak for det gode samarbejde vi har fået, vi vil gerne fra NB gøre vort til at fortsætte

ter fremover.

Vi har i løbet af sommeren gjort brug af alle de baner vi har her på nordals, især

har vi brugt banen i havnbjerg flitigt, den har iøvrigt været i god stand, men har lidt

en del af det store slid, Broballe har jo også brugt den, deres har været ubrugelig på

grund af byggeri.



banerne i 0sterlunden bliver brugt i det omfang det er nødvendigt, spillerne vil helst

ikke spille derude, og det på trods af at det er et virkelig fint anlæg med gode baner,

blæsten jager alle væk.

Banerne ved skolen i Nordborg er aldrig blevet brugr så flittigt som i år, senior afd.

har spillet og trænet deroppe næsten hele eftersommeren,på grund af dalens tilstand ef-

ter ringridningen. Vi er da glade for at have den mulighed og håber ikke de er blevet

helt ødelagt af det hårde slid.

De nye træningsbaner ved Nordals idrætscenter kan jo tages i brug i år,som det ser ud

i øjeblikket tegner der sig et anlæg helt i top, et anlæg vi har ventet på i mange år,

og som vi glæder os til at tage i brug.

Opvisningsbanen ved hallen har været den bedste bane vi endnu i år har spillet på, alle

de gæstende klubber har udtrykt deres store glæde ved at spille på den, Vi håber

Jacob kan få den iorden igen til turneringen starter, vi var meget slemme ved den i de

sidste kampe, og den fik nogle slemme knubs.

Der er en del diskution om hvornår vi skal tage de nye træningsbaner i brug, men efter

min mening skal vi vente til efter sommerferien, vi har nu ventet så længe, så et par

måneder fra eller til skulle vel ikke gøre noget.Skulle vi starte med et par hold,tror

i så vi kan holde de andre væk fra anlægget? Jeg tro det ikke og banerne kan ikke tage

den belastning det er at 400 mand skal træne 2 gange om ugen.

Den sidste bane,LYSBANEN har jo skabt en del debat i den sidste tid, iflg. aviserne

skulle den være anlagt uden tilladelse og uden penge. Jeg har nu meget svært ved at

tro, at dette er tilfældet, især ikke da der sidder 2 medlemmer fra kommunalbestyrelsen

i Idrætsfondens bestyrelse, de kan da ikke være uvidende om, at et sådant arbejde på-

begyndes, og om de penge der skal bruges til dette er til stede. Jeg tror det hele

bunder i misforståelse og talen forbi hinanden. Stat-Amt og Kommune har joen helt anden

fremgangsmåde end andre firmaer og virksomheder har, det er her jeg tror hunden ligger

begravet.Jeg håber de finder en forståelse med hinanden, så det ikke er NB der bliver

"SORTEPER".At Langesø skole protesterer mod at deres løbebane er fjernet er kun bekla

geligt, det brug man fra skolens side har gjort af det de har fået lavet ved hallen er

næsten lig nul. Da man fjernede cindersbanen på Stadion, fordi den aldrig blev brugt,

kom der jo først protest fra skolen da den var fjernet. Der er ikke mange der har set

skolens elever bruge anlægget , og da ikke i de sidste år.kan man ikke bruge det anlæg

der findes ved 0sterlunden skolen, et anlæg der virkelig er første klasses?



løvrigt venter vi os meget af den nye lysbane, vi har jo selv været med til at bestem-

me den stansard banen har fået og i øjeblikket ser det virkelig lovende, vi vil da

gerne sige Det grønne udvalg tak fordi vi måtte være med til at bestemme den type bane

der skulle laves.

Et sammendrag af de baner og andre faciliteter vi har til rådighed i NB, må siges at

være meget tilfredsstilliende, og vi er glade og taknemmelige for at man både fra kom-

munen og idræts fonden har været så velvillige at skaffe os alle de faciliteter vi i dag

har brug for. TAK.

Bestyrelsen har i det forløbne år haft de sædvanlige best. møder en gang hver måned, no-

le ekstra møder er det også blevet til. Vi har deltaget i det månedsmøde sammen med

både trænere - holdledere - spillere og anfører, et møde vi virkelig er glade for, og

som også fortsætter i den nye sæson, problemerne bliver taklet med det samme og der er

intet der bliver glemt.

Vi har i år skrevet kontrakt med Th. Rasmussen som træner for l. holdet eller som chef-

træner, han laver træningsprogrammer til 'hele staben af trænere, og da de fleste af

jer kender Thorvald, ved i jo også han laver meget mere. Vi skrev kontr~kt på et meget

tidligt tidspunkt, lejligheden bød sig, og vi mente ikke den skulle løbe fra os. Vi havde

samtidig forbindelse med de trænere vi på det tidspunkt havde, men som i ved var det

kun Verner og Carsten, der ville fortsætte i 1981. Vi havde gerne set Børge fortsætte

i NB og havde flere tilbud til ham, men han mente det var godt at prøve nye græsgange, og

og vi vil gerne her i aften ønske ham held og lykke i det nye job.

Med de trænere vi igen har til rådighed her i NB, mener jeg vi er så godt kørende som o

overhovedet muligt, bedre trænere er ikke at finde her i egnen.

Afslutningen på sæson 79 var jo en udflugt til RØMØ, en tur der blev susces, vi havde

håbet på en lign. tur i år, men på grund af ringe tilslutning måtte den aflyses.

Vi havde i denne sæson flere spillerskader end vi tidligere har haft, en overgang var

der ret så mange der ikke kunne spille, de fleste af dem blev behandlet på klubbens reg-

ning. Da vi havde store udgifter til dette har klubben købt et anlæg, eller fået et for

æret af klubhuskassen, et anlæg der skulle kunne behandele alle disse småskader selv,

P.Lyngkilde kan efter et kursus, give jer den ønskede behandling, så bare henvend jer

hos ham.



i.

i hallen ikke er tilstrækkelig , har vi derfor stillet det i bero.,



Best. har som vanligt deltaget i de møder der afholdes af JBU og SI,

møder vi mener vi er mere eller mindre forpligteme til at deltage i.

På det sidste regionsmøde i JBU, var benskinner igen på tale, og

denne gang må vi nok regne med det bliver vedtaget, JBU er den eneste

organisation under BBU der endnu ikke har benskinner som obligatorisk

udstyr, så delegeret mødet i februar vedtager sikkert dette, så i kan

forberede jer på dette allerede nu.

Halfordelingsmøder i SIUNA regi har i år givet NB en timefordeling vi

kun kan være tilfredse med, og hallen er da også fyldt op hele mandagen.

Kontinggentopkrævningen har i de sidste år foregået over ~fIDLTI-DATA, vi

troede det var det rette system, men efter de års erfaring viser det

sig der er for mange besværligheder med ind og udmeldinger, vi er der-

for fra årsskiftet gået over til manuel opkrævning i~en, og stadig er

det Arne Jensen, der påtager sig dette stykke arbe~de, håber det vil

lette arbejdet bAde for kasserer og opkræver.

Klubhuset har igen været rammen om de fleste af vore aktiviteter, og vil

da også være det fremover, hvis bare pladsen slår til, for efterhånden

som de nye baner tages i brug ude ved hallen, må vi nok regne med stør-

re besøg i klubhuset. Økonomien i klubhuset er god, den bliver jo også

passet godt af KEDDE, der sammen ned udv. står for de ting der foregår

derude. Flere ~f de inversteringer der er foretaget er betalt af klub-

huset, en ting best. er Pleget taknemmelig for. Der skete en ændring af

klubhusudv. i løbet af sommeren, Undertegnede udtrådte og blev afløst

af Bent Enghoff, der også fungerer som formend. Der er i løbet ef det

sidste år flere gange begået indbrud i klubhuset, men uden der fjernet

no~et, der er jo heller ikke noget der er værd at stjæle.

Best. har udarbejdet retningslinier for kørsel til og fra træning, denne

er nærmest beregnet på spillere eg trænere og ledere der er bosat uden

for kommunen, hvis forholdene tillader kan den også bruges til spillere

indenfor ko~munen, hvis deres bopæl er i yderkanten, det sker efter ind-

stilling fra spilleudvalget. Best. har flere gange haft dette emne til
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Debat, men har hver gang afvist det, men efterhånden har vi indset at

et eller andet skulle til på dette område, defor disse tetningslinier.

I samarbejde med NH har Fest i BY igen i år været den vanlige sucses.

Det store arbejde der ligger forud er atter lykkedes med et virkelig

fint overskud til begge klubber, et overskud vi slet ikke kan undvære.

Best. vil ~erne sige hele udvalget tak for dette stykke arbeijde, en

særlig tak til Knud Poulsen, der i en periode var formand, han er i år

afløst af Bent Enghoff, og vi ønsker det nye udvalg held og lykke med

den nye FEST l BY.

Lottoudvalget har i år ændret en lille sm~le på gevinsterne til det

bedre, og deltagerantallet ser ud til at være stabilt, det tager vi som

et tegn på, at vore gevinster er gode og at folk gerne vil komme hos

os. Vi må nok til at regne med en lille nedgang i overskuddet, udgifter

ne er steget væsentlig, bl. a. er givinsterne pr, gang steget med 600 kJ

i forhold til sidste år, og der skal mange deltagere til, vi har bl. a.

en samlet udgift pr. aften på ca. 1600 kr. uden gevinster før der er

noget til os selv, og vi vil nødigt sætte kortprisen op. Vi har i år

fået 5 hold som hjælTIerr', idet club 22 stiller med 2 hold, det er en

lettelse for alle.

En svensk bffildklubi Finnspång har gennem kommunen rettet henvendelse

om muligheden for en træningslejr hernede den sidste uge i marts.

Vi har diskutetet dette i best. og så da gerne et sa~arbejde med klubbe,

i Finnspång, vi mener bare ikke vi har nogen mulighed på dette tids-

punkt, indkvartering og hvad der følger med dette er ingen problem,

men træningsbaner, vi har på dette vanskelige tidspunkt og årstid,

problemer nok med at skaffe baner til os selv, så vi gav bolden til-

bage til kommunen for at se om de kunne løse dette, men har ikke hørt

mere til det.



0,

Sidste år havde vi et stort tab af bolde, det er heldigvis ikke sket
igen i år, Tietmateriel der har været til rådiphed i år er blevet godt
behandlet og tabet minimalt. Vi har i år haft en materiale forvalter
til at tage sig af bl. a. boldene, dette er Ofså ~edvirkenne til det
menglende tab, låsene på skabene sikkert også. Sam~e ~ateriple mand

har o~så hele året kridtet vore baner, sommetider flere gange dagltft,
vi vil gerne sige Siegfred Espersen tak for din hjælp, håber vi har dig

Sporten har i år haft Pia Daly som re~aktør, hun er her ved årsskiftet
afløst af Chr. Larsen. Det år der er gået har Sporten ikke kørt som den
skulle, det er åbenbart blevet et problem for os, Pia har ingen skyld
i dette , det har manglet stof, og er udkommet meget ure~elmæssigt,
Den nye redaktør er overbe~idst om at deh vil komme til at køre regel-
mæssigt her fra nytår, og skulle han mangle stof, enten fra den ene
eller den anden, kender jeg ham godt nok til, at han vil sparke os
bag i, hvis vi ikke er leveri~gsdygtffige.
Vi siger Pia tak for dit arbejde og Chr. Larsen øn~ker vi hled og
lykke fremover.



har et tilfælles, fodbold
er gamle som "unge" fodboldspillere. Et af clubbens

formål er at h' lJæ pe og støtte i.B. hvor det er ~uligt o . h, g Vl e.r
da også flere gange i denne sæson haft glæde af dem.
Best. vil gerne sige Club 22 t lar for dette initiativ og håber at
både N.B. og Clubb 22 vil få glæde af dette arbejde.

Der wr i årets l bø blevet startet en " Club 22 ".
Der er sikkert mange der kender den, men også mange der kun har
~ert den nævnt, og ikke ved hvad det er.

Det er en flok mennesker
der i lang tid er kommet sammen og alle
ogJ'LB., det

A~.

for de den topplacering som må vær8 målet? K~n 2. holdet endelig få

den oprykning de har kæmpet for i flere år? Kan 3. holde~ hjælpe 2.

Pressen skal have tak for en virkelig fin-fin omtale, dpt være sig
både Vestkysten og Jydske tidene. vi er glsde for denne om~ale.




