
Et sportsligt
fint år for NB
Skyldes lysbaneproblemer misforståelse?'

Misforståelse
- I følge aviserne skulle den

jo være anlagt uden tilladelse og
uden penge. Jeg har nu meget
svært ved at tro, det er tilfældet,
især fordi der sidder to medlem·
mel"fra byrådet i Idrætsfondens
bestyrelse, som vel ikke, kan
være uvidende om, at et sådant
arbejde begyndes. Jeg tror, det'
hele bunder i misforståelse og
talen forbi hfnanden. Jeg håber,
de finder til en forståelse,. så det
ikke bliver NB, der bliver SOl'"
teper.
- At Langesø Skole proteste·

l'er mod, at deres løbebane blev
fjernet, er beklageligt. Den brug,
man fra skolen gjorde af facili·
teterne ved hallen,' er næsten lig
nul. Da cindersbanen på stadion
blev fjernet, fordi den aldrig blev
brugt, kom der jo først en
protest fra skolen, da den var
væk. Der er ikke mange, der har
set skolens elever bruge anlæg-
get, og slet ikke i de sidste år.
Men kan man ikke bruge det
anlæg, der findes ved Østerlund·
skolen, og som er virkelig før·

. steklasses, sagde Chr. Jørgen·Papirmand . sen.
• Efter generalforsamling blev Han betegnede baner og andre
der holdt et møde, hv.or man faciliteter som værende »meget
skulle finde frem til holdlederne tilfredsstillende«. Og han benyt·
i den kommende sæson. Og der, tede lejligheden til at takke
blev skabt et nyt job: En teknisk forvaltning for det gode
papirmand. samarbejde om retablering af
Alfred Hansen bliver den banen ved Luffes Plads.
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De sportslige mål blev alle
holdt i Nordals Boldklub i 1980.
Derfor kunne NB·formand Chr.
Jørgensen på generalforsamlin-
gen i aftes notere, at det sports-
ligt gik virkelig fint både i.
senior- og -ungdomsafdeling.
. Samtidig glædede formanden sig
over, at NB havde det største
antal tilskuere på hjemmebane,
, både i Serie II og IV.
. - Vi satte os det mål, at
førsteholdet skulle blive i Serie
II, og at der skulle være en
topplacering til 2. og 3. holdet.
Alt dette blev\ nået _ At fjerde·
holdet så rykkede op i Serie IV

u gjorde selvfølgelig kun glæden
l større, sagde Chr. Jørgensen,

r-. der også noterede sig, åt ved.
siden af den sportslige succes
havde kammeratskabet været
helt i top med et godt sammen-
hold alle hold imellem.
Chr. Jørgensen takkede i sin

beretning dommerne: - Vi kan

kun udtrykke tilfredshed med
den måde, medlemmer fra dom·'
merklubben leder kampene på.
Især dommertrioen i Serie II var
helt i top, sagde Chr. Jørgensen.
Om udgifterne i klubben sagde

han, at man har »nogenlunde
styr på pengene, selvom det
efterhånden bliver mere besvær·
ligt at få dem til at nå sammen«.
Han sagde, at man i år ikke vil
foreslå nogen kontingentforhø·
jelse, selvom det er lavere end'
hos naboklubberne.
Han sagde, at NB er tilfreds

med Nordalsordn,ingen, som i
1981 giver klubben 15.400 kr.,
selvom det ikke er meget, når
man samtidig ser, at Sydalsord-
ningen giver Hørup Idrætsfor·
ening næsten 80.000kr.

Kørselsudgifterne er nok dem,
der er.steget mest. Men forman-
deri nævnte som noget meget
positivt, at førsteholdets kørsels-

~ntingent
Jensen blev genvalgt. Det
samme gælder revisor Viggo
Jessen Ogsuppleant Per Sønder-
. gård.

Jørgensen forklarede
iet moo de store ud'
lbben har haft til
)g klubhus. De har
været henholdsvis

1.000kr.
mdgå et underskud i
skabsår blev kontin·
løjet, og ·holder bud·
er der et par tusinde
!rskud. '

udgifter er dækket
tilskuernes hjælp.
- Vi er glade for at have så

mange tilskuere. Vi håber selv-
følgelig, de kommer igen næste
år. Spillerne er jo selv delvis
herre over, hvor mange der
kommer. Godt spil og en god
placering giver mange tilskuere,
sagde Chr. Jørgensen.
I en omtale af de faciliteter,

klubben har til rådighed, kom
formanden ind på den ny lys-
bane.


