
Generalforsamlingen iaften er af praktiske grunde flyttet 14 dage
længere ind i januar måned,og selvom vi ved at træningen er påbegyndt
regner vi med at holde generalforsamlingen fremover den sidste torsdag
i januar måned.
Som omtalt er træningen begyndt både for senior og ungdomsafd, og for
nogle af jer har den ikke været afbrudt, måske en god ide at holde
træningen ved lige hele vinteren igennem, så må det ikke gøre så til at
begynde med, vi ved jo der kommer mange sure timer.
Sæsonen 1981 var lidt blandet, der var noget virkelig godt, noget
mindre godt og noget rent ud sagt skidt. vi håber ikke der kommer flere
af den slags sæsoner, med tre nedrykninger, men helt undgå den slags
kan vi jo nok ikke, der kommer jo altid nogle magre år efter de fede, og
hvis vi skal være ærlige har vi haft en del fede år, jeg ser dette som
en advarsel, som vi har fået det gule kort, og jeg håber alle retter sig
efter det.
Hvor målsætning l år holdt ikke rigtik stik, vi fik kun opfyldt eet af
dem, 2.holdets oprykning til serie 3. Oprykningen blev først sikret l

den sidste kamp, men da var der heller ingen slinger i valsen. Tillyke
endnu engang.
2. holdet i serie 4 var før sæsonen udset til hjælper for l. holdet
og vi så da også i øjnene, at muligheden for nedrykning var til stede,
Om det var denne nedrykning der prægede jer fra starten ved jeg ikke, men
der var slet ingen selvtillid. I fik hurtig en bundplacering og holdt den
desværre for længe, for da i pludselig vågnede op, var det for sent,
selvom i spillede nogle fantastisk gode kampe til sidst, i figthede så
det slog gnister. Jeg mener at uden jeres indsats havde vi ikke haft
en oprykning i år, det giver da en smule trøst. Tak også til jer.
Holdet i serie 5 kunne heller ikke holde skansen, det så længe ud til
at det ville lykkes, men den gik ikke. Vi har jo 2 hold i serie 6 til
den nye sæson, og vi håber da at eet af dem skulle blande sig i toppen.

l. holdets nedrykning til serie 3 er jo et skuffende resultat. I har
spillet mange fremragende kampe, i var tilhju~let af publikum i en
del kampe, de var sure på jer i nogle andre, og direkte utilfredse i
enkelte af kampene, og der er een ting vi ikke kan klage over, det er
vort hjemmepublikum, det findes ikke bedre, de har i år set i hele det
register der spilles fodbold efter, og det lige fra topresultat til
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og træningsindsatsen er der ikke noget i vejen med, der er ingen der svig~
ter, er der holdsammensætningen eller kammeratskabet, eller hvad er årsag~
en. ? Vi må håbe at finde årsagen, hvis vi skal gøre os håb om en top-
placering i serie 3 i år.

Ungdomsafdelingens resultater i år er jo som de pljer, virkelig gode,
med både sønderjydske mesterskaber og flere kredsvindere imellem, der korn
mer resultater i ungd. afd. beretning.De trænere der hidindtil skulle
bruges i ungd.afd. har vi kunnet skaffe, til tider med en del besvær, men
vi fik dem og har altid fået dem, der virkelig ville gøre et godt og dygtigt
stykke arbejde, og det eneste vi har kunnet give dem,er glæden ved at
færdes blandt de unge mennesker, de udfører et prisværdigt stykke arbejde
både på banen og samtidig dygtiggør de sig med kurser .. Vi håber vi til
stadighed kan den stab af trænere vi har bru~._og da medlemsskaren ikke
bliver mindre, snarere større, er behovet fo~rænere jo hele tiden til
stede.

Hvis vi ser tilbage på sæsonen, er den jo ikke helt som kunne tænke os,
men helt sort er den da ikke, vi har mange gode og talentfulde spillere
og der er mange flere på vej, gennemsnitsalderen på vore seniorhold
er heller ikke stor, så vi kommer igen og blander os om en topplacering
i de rækker vi spiller i, jeg ser ihvertfald fortrøstningsfuld frem til
den nye sæson.

I alle de kampe vi har spillet i år har der på banen været en neutral
mand, de kalder ham dommer,han bliver sommetider udsat for en meget
kraftig kritik, der har været tilfælde her på egnen, hvor kritikken
har været særlig slem, selvfølgelig kan en dommer lave fejl, og han gør
det da også, men derfra til at lave så meget stahøj, mener jeg ikke
fører til noget som helst. Vi fra NB vil gerne sige dommerne tak for
den sæson der er gået., vi har været udmærket tilfredse, og hvis
kvaliteten ikke falder, hos l. holdet er det kvantiteten der falder, de
må jo i år nøjes'med l mand, glæder vi os til at mødes med Sønderjydst-

Da vi startede træningen til sæson81 udendørs, var det under de værste ~:
forhold nogensinde, vejrguderne havde gjort det næsten umuligt at være _
nogensteder,Dalen var som en sø. vi havde ikke troet det muligt, men vi
var nødt til at tage en parkeringsplads i brug som træningsbane, og
i tog det på en pæn måde. Senere måtte vi tage banerne ved skolerne l



brug og vore træningskampe blev spillet ved Havnbjerg skole, de kom
ikke til at se godt ud, men vi er glade for at kunne bruge dem.

1981 var jo året hvor vi måtte tage de nye baner ved Nordals idræts,
center i brug. Vi var mange der var spændte på, hvordan de ville rea-
gere på så mange mennesker. Vi startede med de små, men blev hurtigt
klar over, at det ikke var et sart anlæg, vi lukkede alle ind efter
påske, og har her fået et perfekt areal, et der kan bruges uden det
tager skade af det. Vi har hele året trænet 1000 mand der om ugen
og det er næsten ikke til at se det er brugt.
Der blev på generalforsamlingen sidste årgivet udtryk for et håb om
en medlemsfremgang når flytningen af alle NB s aktiviteter var en rea-
litet. Vi har i år fået en stor fremgang på 70 mand under 25 år, og
jeg er da overbevist om, at det er udflytningen til centret der er
den direkte årsag hertil.

Lysbanen ved centret var jo en overgang diskusionsemne i dagspressen
denne bane er nu færdig og er taget fuldt i brug nu her til vinters
den er ligeså god som resten af anlægget, men vi må nok regne med, den
er totalt nedslidt når vi er færdige med forårsforberedelserne, det er
da også en ting der er med i de tanker og planer der er om denne bane
den må gerne slides ned. Umiddelbart efter turneringens start, vil denne
bane blive lukket, den skal så restaureres og plejes hele sommeren
igennem, den vil først blive åbnet igen til september, og skulle så
være som ny igen, det er vi meget spændte på.

Banerne i Dalen har kun været brugt i forår og efterårsmånederne, men
vi kan ikke undvære disse lysbaner. Den bagerste bane har igen været
brugt til ringridning, og de har igen været uheldige med vejret, der
også i år fik det hele til at drukne i regn. Da denne bane_stadig
ikke er mulig til at spille bold på, og vi ikke kan forlange at kom
munen skal ofre 15-20000 kr. på denne bane år efter år, har best.
undersøgt muligheden for at flytte det ene lysanlæg ud til Nordals
idrætscenter. Idrætsfondens bestyrelse er indeforståetet med denne
flytning, bare det sker uden udgifter for centret, en betingelse
bestr. er gået ind på. Vi har derfor søgt kommunen om et tilskud i for
bindeIse med de udgifter vi har ved flytning af lysanlægget. Arbejdet
vil vi selv udføre, men der er en delmaterialeudgifter, og de er
temmelig store. vi håber på en velvillig støtte fra kommunen, måske
kan lidt hjælp fra ringriderforeningen eller erhversforeningen være
os til nytte.



Som i har læst i dagspressen, har ringriderforeningen søgt kommunen
om tilladelse til at bruge hele DALEN til 90 års jubilæumsfest i for.
bindelse med ringridningen i sommeren 82. Man har fra teknisk forvalt.
ning meddelt ringriderforeningen at NB har rådighedsret over den første
bane, og alle aftaler omrrug af denne skal aftales med NB. Vi er glade
for denne stillingtagen fra teknisk forvaltnigs side, men vi vil da
gerne være ringriderforeningen behjælpelig med en løsning på dette
problem. Hvis vi kender deres behov, finder vi sikkert en løsning,
denne kan måske kædes sammen med det lysanlæg vi skla have flyttet?
Vi må bare ikke ødelægge den foreste bane, den kan under ingen om-
stændigheder undværes. I år bruger Broballe IF også denne bane, de
havde ingen steder, de kunne træne.
r et forsøg på at skaffe evt. nye passive og aktive medlemmer, udsendte
vi i foråret en foldeL til alle husstande på det nordlige als, ialt
3600 stk., vi fik SYDBANK til at hjælpe os med en stor del af det
økonomiske. Resultatet af denne økonomiske kraftanstrengelse fra
bådeSYDBANK og NB side, var et meget magert resultat, 28 passive med-
lemmer og 2 aktive. Vi havde håbet på et bedre resultat, det lykkedes
ikke , desværre.

Vi startede sæsonen med konferencen på Rådhuset i Nordborg.
En konference der fik et fint forløb og jeg mener også et godt resul-
tat. De ting der kom frem, blev gennemarbejdet der, og er så senere
blevet vurderet og sorteret flere gange. Alle disse ting vil komme frem
i de retningslinier der vil blive udarbejdet til både senior og ungd.
afd •• Mange mener nok det har taget for lang tid, det har det også,
men her som andre steder,er det tordenskjolds soldater om igen.
Vi har lært at den næste konference der afholdes , bliver i nov. måned.
da har alle mere tid.

Vi har nu i et par år haft sponcoraftaler med SPAR og SYDBANK.
Sponcoraftalen med SYDBANK er her sidst på sommeren blevet opsagt fra
SYDBANKs side, en ting vi er meget kede af, vi var glade for denne af-
tale.Men selvom aftalen er sagt op, er samarbejdet mellem SYDBANK og NB
da ikke afbrudt ~ vi fortsætter samarbejdet med afd. af SYDBANK i Nordbe
og de har da også lovet os al mulig hjælp og støtte, en aftale vi er
meget glade for.

Aftalen med SPAR i Havnbjerg gik jo i vasken , i kender jo alle år
sagen, den vil jeg ikke komme nærmere ind på. Den nye ejer viste sig
fra den gode side, og tegnede straks en ny aftale, på betingelser en
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del bedre en de gamle, så denne side er i orden, 2. holdet bruger jo
SPARs trøjer.
Vi har iøvrigt fået flere aftaler med andre firmaer, aftaler hvor vi
har fået spilledragter til vore senior og ynglinge hold, også disse
aftaler er af stor betydning, de sparer NB for store udgifter til
spilledragter.

Da SYDBANK fratrådte som sponcor for l. holdet stod vi og manglede
een til dette hold. Dette er nu lykkedes~ takket være en stor indsats
fra Finn Christensen og en meget stor velvillighed fra forskellige
firmaers side, hav vi tegnet aftaler med 11 firmaer i Nordborg området
disse sponcorer hver en spiller fra l. holdet. Når der her nævnes 11
firmaer, skyldes det atvi har fået en for NB meget fordelagtig aftale
med NORDBORG DAMVASKERI, de har for denne aftale fået flere spillere,
De overtager bl. a. vaske af alle hvore spilledragter på betingelser
der er uden lige. Med indgåelse af disse aftaler er vi godt dækket ind
i den nye sæson.

Bestyrelsen har fornyet kontrakten med Thorvald Rasmussen for l. holdet
med Verner Pedersen for 2. holdet. Svend Hansen overtager 3. holdet efter
Carsten Hald, der gerne så sig fritaget som træner, han fortsætter som
hjælper hvor der er brug for ham. Poul E.Jensen overtager de resterende
spillere med hjælp fra forskellige. Chresten Blom virker som holdleder
for l. holdet og som hjælpetræner. En overgang så det lidt svært med at
finde de trænere vi skulle bruge til vore seniorhold, Vi har en belig.
genhed der gør, at de trænere der skal køre efter os, har meget store
kørselsudgifter, vi må nok derfor indstille os på, at være selvforsy-
nende med trænere, en ting der ikke skulle være umulig, vi beder der_
for de spillere der på et eller andet tidspunkt har tænkt sig at holde op
om at gå igang med et trænerkursus, så i er klar når behovet viser sig,
det kan komme inden vi ved af det, oen klub som NB , har brug for en
stor og dygtig trænerstab.

Vi har i alle år deltaget i både LANDSPOKAL og I SI pokalturneringen
med henholdsvis l. og 2. holdet. De sidste års resultater, især det
sidste års, gør at bestyrelsen mener denne deltagelse skal op til revi.
sion, vi mener en deltagelse i en pokalturnering kræver en større del
tagelse fra spiller side end den i har vist de sidste år, dette sam'
menlignet med de store udgifter gør, at vi mener det er bedre at droppe
deltagelse i ihvertfald landspokalen, vi må kunne bruge både de midler
og de kræfter til noget bedre. Men må vi høre forsamlinges mening. ----



Som de fleste af jer ved, havde vi en del besvær med at få nogle af
vore træneraftaler i hus. Allederede på et tidligt tidspunkt, meddelte
Carsten at han gerne bad sig fritaget for trænerjob næste år. vi spurgte
Svend om han var intereseret i at træne 3. holdet, han gav svar kort
efter, at hvis vi mente at kunne bruge ham, ville han gerne prøve. så vidt
så godt. I juni måned meddelte Verner at han troede 2. holdet havde godt
af at få en anden, og han, Verner, måske kunne tænke sig at træne yng
linge. Vi forsøgte at finde en anden, men de økonomiske krav var så
store at der ingen mulighed var.Vi fik en henvendelse fra spillerne
om de måtte forsøge at overtale Verner til at fortsætte, hvis de kunne
få Verner til at fortsætte, var det jo kun glædeligt. Der kom så
gled i forhandlingerne med Verner, han havde nogle,. ideer og tanker,
han gerne så gennemført, ideer og tanker bestyrelsen sagtens kunne gå
ind for, hvis vi kunne finde de personer der skulle bruges.Verner skulle
træne 2. og 3. holdet i samarbejde med 2 hjælpetrænere, disse, skulle
så samtidig fungere som holdleder, for hver sit hold, og Vernerskulle
så tage med enten det ene eller andet holdrmåske dem begge alt afhæng
ig af situationen. Alt dette fik vi op at stå, med tæner od holdleder,
vi fik også Svend til at flytte ned til 4-5- holdet.
Så skete der det at 2. holdet rykkede op i serie 3 og at l. holdet
rykkede ned i serie 3, og vi havde så både l. og2. holdet i samme serie.
Der var oprykningsfest for 2. holdet, på denne aften var der en del
utilfredshed med flere ting, ting der bl. a. resulterede i det som jeg
vil kalde et rivegilde til spillermøde, et møde hvor det fløj om ørerne
med beskyldninger og andre personligheder, et møde jeg ikke mener er
NB værdig. Jeg var desværre selv forhindret den aften, måske var det
godt, måske ikke. Jeg har fået beretninger fra alle sider af dette
møde, og det der er blevet fortalt er nærmest bedrøvende, jeg havde
ikke troet vi i NB kunne komme så vidt, der er især een bemærkning
der faldet mig indAen meget ondskabsfuld atmosfære; det lyder ikke
godt. Jeg håber man fik sagt hinanden nogle sandheder og meninger og
at luften nu er renset helt til bunds, og at vi hver især starter den
nye sæson uden skelen til hinanden, vi når ihvertfald ikke langt når
vi ikke holder sammen.
Resultatet af dette møde blev jo også at de træneraftaler der var lavet.
var faldet på gulvet igen. Vi fik en aftale i stand med trænerne og
Svend fik sit 3. hold igen. Der var desværre een der smækkede med døren
og gik, en ting jeg er ked af.
Når jeg har taget dette med i aften, er det for at give generalforsam
lingen en redegørelse for forløbet af disse anstrengelser, bestyrelsen
blev bl. a. beskyldt for at overlade til spillerne at skaffe en træner
en beskyldning der er helt uden rigtighed. Denne del af beretningen
forbliver intern.



Bestyrelsen har haft de månedlige best. møder samt en del ekstra,
Spilleudvalgsformanden og ungd. afd. formanden har deltaget i de fleste
af dem.
De månedsmøder der bliver afholdt sammen med træner,holdleder og spillere,
er kommet for at blive, vi mener at få meget ud af dem, problemer
bliver fanget inden de når for langt.
Vi købte sidste år det elektroterapiapparat, en inverstering der virke
lig er god, der er mange skader der hurtigt bliver helbredt, og mange
smerter forsvinder som ';dug for solen.
De nye thermodragter der blev fremstillet sidste år viste at være af
stor værdi, vi har truffet aftale om at der fremstilles to mere inden
den nye turnering starter. Vi vil gerne sige Paul og Birgit tak det
arbegde de har med både systue og massagesalon.
Bestyrelsen deltager i de møder der afholdes i SIUNA - JBU-og SI, hvis
den fornødne tid er tilstede.
Møder i SIUNA s regi er det vigtigste nok timefordelingen til de inden
dørsaktiviteter om vinteren. Der er fra medlemsside rejst en del ut.fL-~---
fredshed med denne fordeling, NB må kunne få flere timer, på en måde
kan man godt forstå utilfredsheden, når man står med 60-70 drenge
og kun har l time til rådighed, og så ser at den næste der afløser ham
fra en anden forening, kommer med 15-20 drenge og de harl~ time til
rådighed. Vi må forsøge om der er mulighed for at få flere timer til
næste sæson, selvom jeg ikke tror det er muligt, det sker nok ikke
før der kommer en hal mere. Der er mange foreninger om at dele de
haltimer der er til rådighed.
Nordalsordningen har også været drøftet, der er fra fritidsnævnet side
bedt om forslag til evt. ændring af den økonomiske fordeling af de mid-
lerder er til rådighed, beløbets størrelse kan ikke ændres.
Medlemstilskuddet er forhøjet fra 50 kr. pr. medlem under 25 år, til 60
kr. pr. medlem.
Der har i denne forbindelse været på tale at bruge en del af den sidste
10 kr. til kørselstilskud til de foreninger der har kørselsudgiftertil
træning i hal. Selvfølgelig skal disse foreninger have hjælp, men det
kan så sandelig ikke være alle de andre foreninger i kommunen der skal
betale disse kørselsudgifter. Der er i Nordalsordningen en § 5 stk. 2
der siger Der kan søges om kørselstilskud~ når der findes en sådan §,40------------------
må man fra kommunen også sørge for,at der er penge til dækning afdenne
§, hvis ikke,kan den ganske rolig sløjfes, så er den intet værd.
NB er udmærket tilfreds med nordalsorningen i den form den har nu.
Der er sagt, at vi skal være solidarisk med de andre foreninger, det er
også rigtigt, men når vi skal betale op til 4000 kr. for denne solidari~
tet, mener jeg det er for dyrt.
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På J.B.D.s delegeret møde i Århus stemte vi for" indførelse af ben-
skinner for alle spillere - at der måtte bruges 13 spillere på et
hold - at der ansættes 4 konsulenter, een i hver region - og at JBD
udgiver et nyt medlemsblad. Det nuværende blad med officielle med-
delelser fortsætter. Med hensyn til medlemsbladet, vil jeg da her op-
fordre jer til at tegne ahbonement på dette, det koster 45 kr. for 6
numre, og det ser ud til at blive et godt blad. J.B.D.s konsulent i
region 4 blev Erik Kragh, Åbenrå. Klubberne her på egnen har haft møde
med ham, de har i samarbejde forsøgt at få oprettet en del nye hold,
bl. andet for at få de store kørselsudgifter nedbragt, en ting der ser
ud til at blive en realitet. Nu da vi har fået en konsulent er det
op til os at bruge ham.
Som i har læst i dagspressen, har 8.1. jo store økonomiske vanske-
ligheder, man har skiftet formand og denne forsøger at få økonomien
op at stå. Iskrivende stund er der endnu ingen afklaring på problemet.
Hvordan kan vi hjælpe, og hvordan er vore økonomiske muligheder for at
hjælpe? Bestyrelsen mener ikke/de er ret gode, vor egen økonomi er jo
heller ikke at prale af, nu deltager vi i den generalforsamling og ser
hvad der kommer ud af den.
Vi har, i samarbejde med de andre foreninger her på nordals, været
medarrangør af et lottospil til fordel for FLYGTNING 81. I forbindelse
med et aflyst lottospil på Nørherredhus til fordel for et teater i
A.O.F.s regi, fik vi 1000 kr. denne check på de 1000 kr. blev overrakt
til Flygtning 81.
Lottosæsoner er i fuld gang og vi har haft en virkelig fin sæson, med
en meget stor søgning, kortpriser er uændret også selvom varerne er
steget igen, vi vil gøre hvad der er muligt for at undgå at sætte kort-
prisen op.
Efter anmodning fra BRANDVÆRNET sprang vi et lottospil over i den uge
de holdt deres. Vi mente at det var rigtig at gøre denne gestus, vi
går aldrig forgæves til BRANDVÆRNET, entet det er musik eller noget
andet.
Igen i år har FEST i BY givet god bonus som løn for de store anstreng-
elser udvalget har haft, begge foreninger er glade for, at der er så
stort et overskud at fordele. Bent Enghoff og Arne Jensen har jo begge
deltaget for første gang, som formand og kasserer, vi håber de fort-
sætter på disse poster en del år endnu. De har gjort et kæmpearbejde,
sammen med deres udvalg, og de fleste af udvalget fortsætter jo også
igen i år, og er allerede i fulg gang med forberedelserne til den næste
Fest i By. Vi siger jer alle tusind tak for jeres indsat for NB + NH.



Vi skylder også vort store publikum en tak for deres støtte til
Fest i By, det er jo dem der har pengene med, dem der direkte er
skyln i,at vi får så godt et overskud. Aktørerne i ÅRETS kamp ud-
folder store anstrengelser for hele tiden at forny sig, og at det
lykkes hver gang, ses jo på den store tilstrømning af tilskuere
der kommer den tirsdag aften. Vi siger dem tak for deres velvilje
over for FEST i BY, også en tak for geden METTE, en skam vi ikke
kunne beholde hende som maskot, men vi havde ingen muligheder for
staldplads.
For at forsøge at få lidt ekstra indtægt til klubkassen, troede vi
en tombola her i julemåneden ville være en god ide. Vi fik Brugsens
tilladelse til en stadeplads under deres halvtag, vi fik også aftale
med et tombolafirma. Så skulle vi have en politi tilladelse, det troede
vi var en formsag, der kom imidlertid afslag med den gegrundelse, at
i &ulemåneden blev der kun givet tilladelse til bortlodning, når
overskuddet blev givet til velgørende formål. Vi fik således ingen
ekstra indtægt ad denne vej, men heldigvis heller ingen udgifter.
SPORTEN har i det sidste år kørt på en virkelig god måde, Chr. Larsen
har fået det op at stå på en god måde. TIen bliver sendt ud til passive
og annoncører med posten, der kunne vi måske være lidt hurtigere, og
der må vi nok nedsætte et lille udvalg der kan klare dette problem.
En anden ting det kniber med, er de aktives henten SPORTEN, der er som
regel altid et for stort oplag der ikke bliver afhentet. Hvis vi laver
dette udvalg med en repræsentant fra NH også, mådet kunne fungere.
Klubhuset har igen i år været rammen om klublivet i NB. Når vi starter
den nye sæson, bliver det under ændrede forhold. Som i sikkert ved
er Kedde stoppet og der skal findes et nytklubhusudvalg, vi har for-
manden Bent Enghoff, ungdomsafd. har fået Ernst Neumaeuer og senior-
afd. skal vælge deres i aften. TIet bliver dette udv. der skal finde den
form det skal køre efter i fremtiden, selvfølgelig efter de retnings-
linier der er udstukket af bestyrelsen, der igen m~ rette sig efter de
vilkår klubhuset er lejet under. Vi vil gerne sige Kedde og STINNE tak
for deres store arbejde i klubhuset, også en tak til Stinne for vask
af trøjer, dette arbejde har hun varetaget i over 10 år, men mente nu
var tiden inde til at stoppe, tøjmængden var efterhånden bl~vet rige-
lig stor. TIavi flyttede alle aktiviteter ud tilIdrætscentret, er
klubhuset blevet for lille. Vi undersøger muligheden for en udviddelse,
og reg~er med en afklaring inden længe. Idrætsfondens bestyrelse har
i princippet givet sin tilladelse, afhængig af flere ting, bl. økonomi,
byggetilladelse o.s.v. Betst. er optimistiske.



Økonomi.
Som i senere kan på regnskabet, er den himmelflugt priserne har taget,
heller ikke stoppet i år. Vore kørselsudgifter når toppen i år med
95000 kr. en ting der under alle omstændigheder skal nedbringes i år.
Vi må forsøge at arrangere kørslen på en anden måde, måske må flere i
samme bus og så vente efter hinanden, det er selvfølgelig ikke behage-
ligt, men vi må have stoppet denne stigning i kørselsudgifterne. De store
indtægter er jo kontingent - Fest i BY og Lotto , deriblandt er det jo
kontin gentet vi kan gegulere selv, alle de andre indtægter er vi ikke
selv herre over. Vi må derfor påregne en kontinggentstigning her i aften.
Nordalsordningen i år er også steget væsentlig, hvilket skyldes den med-
lemsfremgan vi har haft. Regnskabet balancerer med 344000 kr. og med et
lille overskud på 2500 kr, men i forhåld til sidste år er der et under-
skud på 12000 kr. Ud fra disse tal kan i jo regne ud at der ikke er
plads til ekstra udgifter, men at budgettet overholdes er meget vigtigt.

Hvad kan vi så vente os af fremtiden og året 1982, jå, der er jo ma~ge
ting der trænger sig på, mange spørgsmål der er ubesvaret: Vi har i år
2 hold i serie 3 - hvordan klarer dæ sig, vil det ene rykke op ? der skal
da ingen tvivl være, vi stiler da så afgjort mod at få et hold i serie 2
igen, og regner da også med at det andet hold i serie 3 bliver i rækken.
Hvad med vore sekundahold, vi hqr jo i år 2 hold i serie 6, får vi et af
dem en topplacering? Hvordan klarer vore ungdomshold sig, ligeså godt
som sidste år, måske bedre? Hvort mål er jo efterhånden at forsøge at
få et eller 2 hold i mesterrækken, selvom det er svært. Vore kvindelige
spillere , vil det gå-dem ligeså godt igen i år. Alle disse spørgsmål
kender vi først svaret på i november måned , så det er en spændene tid
vi har foran os.
Bestyrelsen har da også diskuteret fremtidsvisioner ind i mellem, deri-
blandt ting som stadionur - højtaleranlæg - siddepladser til vor store
trofaste tilskuere, jeg kan rolig sige een af de største i de rækker vi
spiller i. Alle disse ting er jo ikke noget der kan skaffes af NB aleRe,
der må vi have hjælp andre steder fra, men jeg er overbevist om, at hvis
vi selv gør en god indsats alle vegne , og især på banen, så vi kan kom-
me med virkelig gode topplaceringer, er disse ting ikke uden for rækkevide.



Ao.
Vi når efterhånden hen til slutningen på min beretning, hen til det sted
hvor vi skal sige tak til en masse mennesker, og når man begynder at gå
efter hvem det er vi skal sige tak til, er det en utallig skare,der er
næsten ikke til at få tal på alle disse mennesker. Vi i NB har en op-
bakning i meget store kredse, en opbakning vi både skal være gade for,
men også stolte af, denne opbakning kræver til gengæld også noget af os,
og som jeg er overbevidst om , at alle gør sidst bedste for at opfylde.

Vi siger tak til pressen for altid at have et positivt forhold til NB,
Tak til VESTKYSTEN og JYDSKE TIDENDE.
Tak til hele personalet ved NORDALS IDRÆTSCENTER for deres altid hjælpsom-
me måde at være på, også en tak til idrætsfonden for færdiggørelsen af
dette store anlæg.
Tak til samtlige erhversdrivende på Nordals for den uvurdelige støtte i
altid viser NB.
Tak til SYDBANK og HANDELSBANKEN for den økonomiske støtte i yder år efter
år, en støøte vi ikke kan undvære.
Til sidst en stor stor tak til alle der har deltaget i alle de aktivite-
ter der hqr været i NB, tak til spillere, trænere, holdledere, billettører,
udvalgsmedlemmer, materialeforvalter, koner piger kærester og a.
Til Nordborg kommune skal også lyde en tak, for den hjælp i har ydet i 1982
en særlig tak til teknins forvaltning og formanden for tekn. udvalg.
jeg siger også tak til bestyrelsen for samarbejdet i 1981.


