
Nordals Boldklub:

Mere i kontingent
Nordals Boldklubs medlem-

mer skal betale mere i kontin-
gent. På generalforsamlingen
vedtog de 40 fremmødte, at
seniormedlemmer for fremtiden
skal betale 350 kr. årligt; mens
ungdomsmedlemmer skal af med
200. De tidligere tilsvarende
satser var 300 og 180kr.

Forhøjelsen skyldes, at NB
som så mange andre klubber har
stigende udgifter - især til.
kørsel. I det forløbne regn-
skabsår har klubben betalt
82.000 kr. for at køre sine spillere
til og fra kampene.

Dette beløb bliver formentlig
større i 1981. Ikke kun, fordi
benzinprisen stiger, men også,
fordi NB har flere hold som skal
køre længere: Blandt andet det
nytilmeldte kvindehold .

Underskud
Regnskabet, der sluttede med

et underskud på 5.000 kr., gav
anledning til en smule debat.
Mange medlemmer ville, vide,
hvordan det var opstået. For-

mand Chr. Jørgensen forklarede
underskuddet med de store ud-
gifter, klubben har haft til
lysanlæg og klubhus. De har
immervæk været henholdsvis
23.000 og 11.000kr.

For at undgå et underskud i
dette regnskabsår blev kontin-
gentet forhøjet, og holder bud-
gettet, bliver der et par tusinde
kroner i overskud.

Genvalgt
Formand Chr. Jørgensen var

på valg, men blev genvalgt. Nyt
medlem i bestyrelsen er den
tidligere forstopper på førstehol-
det, Finn Christensen. Han af-
løser Peter Glock, der blev
genvalgt som formand for ung-
domsafdelingen og derfor er født
medlem af bestyrelsen. ,.

Genvalg var der også af sek-
retær i ungdomsafdelingen, Bent
Riemer, mens Poul Lyngkilde
erstatter P. Høi som formand for
spilleudvalget. P. Høi ønskede
ikke at fortsætte.

Bestyrelses-suppleant Arne

Jensen blev genvalgt. Det
samme gælder revisor Viggo
Jessen og suppleant Per Sønder-
gård.

Papirmarid
.. Efter generalforsamling blev

der holdt et møde, hvor man
skulle finde frem til holdlederne
i den kommende sæson. Og der,
blev skabt et nyt job: En
papirmand.

Alfred Hansen bliver den
NB'er, der først får ære af at

.beklæde papirmands-jobbet.
Hans opgave er at føre statistik
for de forskellige hold. Han skal
notere målscorere, men også,
hvem af spillerne, der får gule
eller røde kort. Kort og godt skal
han tage sig af alt, der har
statistisk værdi.

På mødet blev Chr. Larsen,
Poul Christiansen, Svend Han-
sen og Gunnar Antonsen valgt
til holdledere for henholdsvis
første- t andet-, tredje- og fjer·
deholdet. .


