
om, at sæson 1982 ville blive bedre end sæson 1981.

Man kan just ikke sige, at dette håb gik i opfyldelse, ihvertfald ikke
senior afd. sportslige resultater.
Da vi startede på sæsonen, var vi alle fulde af optimisme, vi var året
i forvejen rykket ned med to hold, l. og 3. holdet, til gengæld rykkede
2. holdet op i serie 3, hvor de i den nye sæson, skulle spille i de~ sam-
me række som l. holdet, så vi var da slet ikke i tvigl om, at året 1982.
ville give pote!! - Vi fik i stedet et spark bag i og 2. holdet matte gå
den tunge gang ned i serie 4 igen, - dette var faktisk det eneste der
ikke matte ske.
Det,at vi skulle starte med 2 hold i samme serie, var jo en ting vi før
havde haft sucses med. For l. holdets vedkommende gik det også nogenlunde,
ind i mellem virkelig godt, iblandt noget skidt, men kom da godt med fra
starten og var næsten hele smsonen,med i toppen, og var bLandt favoritter-
ne til en oprykning. Da afgøreisens time oprandt/blev vi sorteper, vi
kunne ikke klare de nervekampe vi kom ud i, s~ den oprykning vi havde
satset på, gik i stedet til SE, og skal vi være ærlige, med det vi præste-
rede i de sidste kampe, var SE også bedre og deres oprykning var fortjent,
Ulkebøl var jo forlængst rykket op.
Vi vidste på forhånd, at 2. holdet ville fa det svært, de to kampe mod
l. holdet viste ~ imidlertid,at de der troede 2. holdet vilLe bLive et l
let bytte, matte tro om igen, der var da ogsa mange hOLd,der matte bøje
sig for jer. SpiLleudvalget havde et svært valg da kamp~n mellem l. og 2.
holdet skulle spilles i efteråret, begge hold havde brug for pointene, nu
bagefter er det nemt at se, det var det forkerte hold der vandt. Vi kan
nu helLer ikke sige/at i havde heldet med jer, for når man tænker på de
sidste kampe, så mange chancer og ingen mal. Næste ar ma i sa til det igen
serie 4, en række der altid er fyldt med dramatik og spænding, me~ i
kender det jo.
j. og 4. holdet spillede begge to i serie 6, og jeg vil da gerne indrømme
at det at j. holdet ikke kunne vinde sin kreds, eller i det minaste være
med til at gøre rækKen spændende, var for mig en større skuffelse, end at
a holdet rykkede ned. Da turneringen star~edefvar jeg da ikKe et eneste
øjeblik i tvivl om, at i ville rykke op i serie 5 igen, men det gik jo
anderledes. Hvor~or ?



Jeg spurgte ogsa sidste ar, hvorfor er vort spil, på alle hold, så ukon-
stant, aen ene gang.gar det som smurt og næste gang gar det slet ikke,
træningen og jeres træningsinasats ser da heller ikKe ud til at mangele
noget, hvad er arsagen?Vi hår jo en masse talenter, er der for mange der
mangler lysten, for mange~ der er ligeglade om vi vinaer eller taber ???
Vi har diskuteret det i bestyrelsen, om aet mon er bestyrelse - spilleudv.
holdledere og trænere der har større ambitioner ena spillerne ?? Vi me-
ner da ellers,vi har noget at have vore ambitioner i, en stor og talent-
fUld spillerstab, et goat trænerteam, gode faciliteter her vea centeret, t
vi har en ungdomsafdeling der hele tiaen afleverer virkelig gode spillere.
Ma vi høre jeres mening l l l l l l l!

NBs Old Boys afdeling har i ar haft en forrygende sæson, med et hav af
gOde resultater, resultater aer ikKe er nemt at komme udenom, vi vil aa
ogsa i aften ønske afaelingen tillykke med disse store resultater. Vi
har een af ae største OB afd. i Sønderjyllan~ ,hvis det da ikKe er den
størs~e , de har haft 4 hola i turneringen, det Koster mange penge,
de skulle deltage i LandsmesterSKaberne i N~borg, og IiK aerfor af best.
lov ~il at undlade at betale deres kontingent til hovedforeningen, det
er lu % af deres Kontingent, fordi deres kasse var tom. Nu har de pa deres
generalforsamling vedtaget at deres kontingent stiger med 5u %, aet ma
siges at være en stor s~igning, men det Koster penge/at bade vokse og
have sucses.

Ungdomsafdelingen resultater var i ar beare end de plejer, og det siger
ikke sa lidt, sønderjyaske mestre, Kredsvindere og ikke minast jun. a
mea deres tine resultat i KreasKampene.
:::lomtidligere nævnt har best. ansat Th. Rasmussen som Konsulent for ung-
aomsafd •. Vi har i flere ar undersøgt muligheden for en sadan ansættelse,
men har ikke rigtig fundet tiden mode før nu, da lejligheden bød sig.
Konsulenten er allereae i fula sving og vi haher alle vil bruge ham
flit~igt.

Vi aeltager mea ret sa mange hold i aen inaenaørsturnering, en turne-
ring, der efter best. mening, er for dyr i forhola til det/man få r ua af
det, bade pa det fodbolamæssige, men ogsa pa det liile antal af foreningen
medlemmer der deltager i denne turnering. Best. overvejer derfor til næste
sæson, om man enten/lader aem der ønSKer at deltage i den inaenaørs tur-
nering, selV betale, ved at opkræve et ekstra kontingent, e~ler helt at
undlade at deltage i turneringen, og sa i stedet deltage væsen~lig mere i
de lokale foreningers indendørsstævner.
Ved de stævner og turneringer, der har fundet sted i indeværende sæson, har
der været en del episoder af forskellig art, episoder som best. finder
meget uheldig, vi vil derfor meget kraftigt opfordre til, at man bade fra
spillerside , men ogsa fra trænerside , a:i: 111&1 hjælper til med at stoppe



den s~ags, uanset om man føler sig nok sa meget prOVOkeret. En anden ting
I

i samme forbinde~se, hvis man de~tager pa et NB HOLD i enten turnering el~
ler stævner, er paklædningen sort / rød trøje og sorte benklæder og intet
som helst andet. Kan man ikke acseptere denne paklædning, kan man heller
ikke deltage pa et NB hOld.

Vi har i seniorafd. i år/ikke deltaget i nogen pOkalturnering, det var
iflg. de aftaler der Skete på sidste generalforsamling, Dest. var af den
opfattelse/det ogSå var samme indstilling i år. På det sidste spillermøde
i 1982, var der tanker fremme om at deltage igen, nu er det for 1983 for
sent, og kan derfor først ske til 1984, det vil derfor blive taget op til
den tid.

Vi har i årttil vore hjemmekampe,haft et fantastisk stort og gOdt publi-
kum, og har i ar haft den største indtægt på entre nogensinde, Vi vil gernE
takke vort store publikum for denne støtte, og jeg er overbevist om , at
spillerne igen til næste ar formår at vise så gOdt spil, at de igen Vil
komme på stadion.

Jeg har i mine_ beretningerlPå de tidligere generalforsamlinge~ altid haft
roser til de dommere vi har haft i vore kampe, der er da ogsa roser og
tak til dem denne gang, men på nogle af de roser er der torne, bl. a. er
nogle af tornene til dommerklubben, det er fordelingen af dommerne jeg her
tænker på, at et l. hold i serie 3 skal have den samme dommer ( han var
virkelig gOd) 5 gange i træk, det må kunne gøres anderledes, både for dom-
merens skyld,men også fo~klubbens. En anden ting jer ser Skeptisk pa, er
brugen af de lokale dommere, jeg ved godt,det er væsentlig billigere, men
gør man ikke både dommer og klubben en bJørnetjeneste, ved at give ham
disse kampe? Vi har ikke noget imod/at betale lidt mere.for at få en
fremmed dommer. Dette indlæg skal ikke opfattes som noget negativj, men
som en positiv kritik, og vi ser da gerne noget af det virkelig gjort.

I foråret tog vi den nye lysbane i brug og den vIDste sig hurtigt, at være
helt som vi havde ventet. Der var da perioder vor den var lidt smattet,
men var på intet tidspunkt dyb i pløret, heller ikke da vi kom til april,
og alt grææset var nedslidt. Nu er det så vidt at den igen skal i brug,
og denne gang ser det straks ~idt værre ud, der har s~et ingen vinter væ-
ret, det har kun regnet og det næsten hver dag, vi må nok regne med/at for
aret bliver besværligt, med hensyn til baner, men det er jo ikke noget nyt.
Banen i Dalen blev jo ikke brugt i det omfang den p~ejer, men da vi er
mange til træning, kan den slet ikke undværes. Broballe IF bruger også



denne bane igen i år, hver mandag og onSdag fra kl. 1900 til 2100 og i
f'ebruar / marts måned. Lysanlægget pa den bagerste bane, som kommunen
købte af NB, sKulle jo være ersta~~et af en lysbane ved hallen, men
bundforhold og pengeknaphed gjorde,at det er udsat pa ubestemt tid.
Banerne ved Nordals Idrætscenter har igen i ar/været udsat for en stor
belastning, en belastning der ikke er mern at skjule, Arsagen til dette
slid er bl. andet vejret. megen tørke og et vandingsanlæg der ikke kørte
rigtig, senere kom der så til gengæld så meget vand, at vi så os nød-
saget til at aflysekampe. En anden ting der er medvirkende er det personal

I
Skift der ske~e i centret, en overgang 1~~der personalemangel, men jeg
er da overbevldst om/at ved fælles hjæl~i det hele køre som det skal
i den s.son vi starter pa nu om et par måneder. Vi siger tak til hele per-
sonale~ for deres hjæpsomhed og haber de nye der er kommet, vil falde til
her hos os/v vi ma alle hjælpe til.
Da vi i foraret skulle træffe aftaler om træner for '198], sa best. da ger-

~ at vi kunne forlænge kontrakten med de trænere der var pa det tidspunkt,
man ville imidlertid,fra trænerside, have opbakning fra spillerne. På det
spillermøde der blev indkaldt til, var der delte meninger om denne 100 %
opbakning, og best. blev bedt om at undersøge muligheden for nye trænere.
Efter flere mislykkede forsøg bl. fremmede trænere, især til l. holdet,
fandt vi dem igen blandt vore egne. Herviste det sig igen, det jeg om-
talte side år, at vi ma være selvforsynende med trænere. Vi fik en fore-
løbig aftale med disse trænere. Disse har i løbet af sommeren,i samarbejde
med spillerudvalgets formand og holdlederne, lagt den plan de Vil køre den
nye sæson. Da de havde disse ting på plads, blev der Skrevet en l ars kon-
trakt med P.E.Nilsen til l. holdet(har været træner i ungdomsafd. l 10 år)
han for Walther Schwarmer som holdleder og assistent.
Carsten hald til 2. holdet, med Per Christiansen som holdleder og assisten
Svend Hansen fortsætter med /j/4 holdet og har P.E.Jensen som holdlder og
assistent. Vi vil gerne fra best. sige jer tak, fordi i ville tage ansv-
aret for træningen i NBs seniorafd., i skal vide i altid har bestyrelsen o
opbakning.
Bestyrelsen siger tusind tak til Th.Rasmussen og Verner Pedersen for deres
store arbej~~ seniorafd., vi er glade for, at det nu er umgd.afd. der
kommer til a~odt af jeres erfaring.



Sponcor aftaler

Vi startede sidste ar med en ny form for aftaler i NB. l. holdet fik en
sponcor til hver spiller, og det viste sig at være en god ting for NB,
Vi har været glade for denne aftale og har i ar henvendt os til de sam-
me sponsorer, 9u % af dem ville gerne fortsætte i ar. Vi er da også i
den gOde situation,at der har meldt sig afløsere til dem der faldt fra.
Denne aftale ~ af stm r betydning for vort arbejde, og vi vil i løbet af
aret forsøge os med lidt reklame for disse firmaer, der er flere ideer vi
vil arbejde videre med.
Det er ikke kun de sponcoere vi har til l. holdet, vi har jo mange flere,
også dem er vi meget taknemmelige for, og vil man fra de erhvervsdrivende
have hjælp til et eller andet arrangement, er vi i NB altid villige til en
hjælpende hånd. Vi havde bl. a. Lotto i samarbejde med ringriderforeninge~
i juleugen havde vi boden pa storegade, et arrangement vi gerne vil ud_
bygge til næste ar, idet vi finder,der er meget der kan gøres for at gøre
juleugen festlig. I forbindelse med ringridning 83, er vi i samarbejde
med ringriderforeningen om noget nyt, men endnu er en del mangler og der
er heller ingen bindede aftaler.

Sidste ar fik vi een for NB meget fordelagtig aftale med Nordborg Damp-
vaskerm, om vask af spilledragter, denne aftale er blevet forlænget for
1983 ogsa, på de samme betingelser, ~de er meget fine for os, en aftale,
der er ud over det vanlige.

Aftalen med SPAR,om levering af varer til vort Lotto, udløb med aret ud-
gang. Vi indhentede nye til bud på denne levering hos SPAR og BRUGSEN,
Der viste det sig, at Brugsens tilbud var det bedste, og vi her defor
underskrevet en 2 års aftale med Brugsen om levering af vore lottovarer,
aftalen gælder endvidere en reklameaftale for 2. hOldet.
Vi vil gerne sige SPAR tak for det samarbejde vi har haft i disse år, vi
har pa intet tidspunkt været utilfreds med de leverede varer, elle~på
anden made utilfreds.

Best. arbejde.

På generalforsamlingen sidste år, blev Torben Hald valgt ind i best. HAN
blev ikke ret gammel der, idet han fik nyt arbe~de og rejste fra egnen.
1. supleanten Arne Jensen overtog derefter Torbens plads.
Vi har som vanligt deltaget i de manedsmøder der har været, jeg håber at
disse møder fortsætter fremo~er, og jeg vil derfor opford~ spillerne til
at bruge deres repræsentant i disse møder, i vil der kunne fa lufj for de
ting i mener er forkert, samtidig vil i kunne få orientering om de ting
der på det givne tidspunkt er aktuelt. Det kan i mange tilfælde være
nyttigt, bade for jer selv/men ogsa for de ledere der er til stede.



~.

Vi har haft de månedlige best. møder og et par ekstra, og formanden for
ungdomsafd. og spil~erudvalget har deltaget i de fleste.
Vi deltager i de møder SIUNA indKalder til, der har man bl. andet i år
drøftet ændringer af nordalsordningen, jeg nævnte det pa generalforsamlinge
sidste år, ændringen drejede sig om kørslesgOdtgørelse for en del fore-
ninger, man opnåede eninghed på siunas møde, og byradet har da også gOd-
Kendt denne ændring. NB var iKKe helt enig i denne ændring,-der vil blive
Udbetalt 5 % af det medlemstilsKUd Kommunen stiller til rådighed for for-
eningerne, til de foreninger der har kørselSUdgifter til træning i hal.
Vi Kan da ~eve med denne ændring, det er iKKe så mange penge som det så
ud til at begynde med, men een ting mener jeg er meget forkert, i denne
Paragraf star de~ at det kun er Svenstrup - Stevning og Broballe der kan
søge om tilskud, hvad med de andre foreninger der langt til træning i
hal?
I forbindelse med regeringens spareplan, en plan der jo i høj grad ogsa
rammer kommunen, ma vi jo nOK regne med, at der igen vil SKe ændringer
med nordalsordningen, og det i negativ retning, beløbet der nu er på 60 kr
pr. aktivitetsmedlem under 25 år 7 de 5%, dette beløb vil nok blive redu,
ceret med-et par e~ler j kr., man kunne jo også sætte aldersgrænsen ned,

~
med et pa~il f.eks. 23 ar, det er nok det forslag, jeg vil opfordre kultUI
Udvalget til at foretrække, hvis nordalsordningen skal ændres.

Udvalget for SPORT OG IDRÆT frem til År 2uuO, der for et par år siden var
i aKtivitet, havde også Havnbjerg SKoles aula med i denne vurdering, og i
den står der bl. a. at med en ny belægning ville den være ve~egnet til
motionsidræt og inngen boldspil. Jeg mener da ogsa stadig/at, hvis det er
praKtisk mu~igt, her tænker Jeg især pa omklædningsfaciliteter, vil~e det
for NB s vedkommene nok være en stor hjælp, hvis en del motionsidræt fly t-
tees fra Nordalshallen og Østerlun~en hallen, det vil~e give mere pladS,
til de idrætsgrene der bruger bo~de. Nu er der en hel del .andre foreninger
der iKke har idræt på programmet, men andre ting, det væ~usiK af alle
arter og hvad der ellers findes, disse foreninger har altid haft deres
arrangementer i Havnbjerg SKo~es aula, og de har da selvfølgelig l. priori
tet, og med et samarbejde må det sagtens Kunne opnas enighed til alles til
fredshed. - Vi har i øjeblikket 8 timer til radighed i Nordalshallen og 2
timer i øster~unden, om ugen. Når man så ser, at vi har 35u spillere under
25 år og over luO over 25 år, at al~e disse skal dele de æo, vil der iKke
give mange min. til hver. Vi har i ar mattet halvere timerne for de unge,
Kun hver anden uge, en ting der er nødvendig, men iKke acceptabelt i læng-
den.



Medlemsb~adet nar ti~ den nye sæson skiftet redaktør, Chr. Larsen er jo
rejst fra os. Ib Athony overtager dette job, et job der kan være vansle-
~igt at bestride, arsagen:mang~ende stof. På dette område må vi nok alle
gribe i egen barm, der er ingen der har været særlig aktiv. Jeg vil der-
for opfordre a~~e til at være lidt mere ivrig med stof, der er a~tid et
eller andet der kan fortælles. Hvis det sker vil/interessen for bladet
også blive større, i øJeblikket er den ikke særlig stor.



Det år vi gik ud af/var for SI et ar med store brydninger, et år man i
SI ikke glemmer lige med det samme. Arsagen var de store økonomiske pro-
blemer i Centret i Nr. Hostrup, problemerne var sa store, at de næsten havd
de trukket SI med ned. Men takket være stor hjæLp fra forskellig side, og
ikke mindst fra medLemmernes side, LYkkedes det at redde SI. Pa den af-
gørende generalforsamling i abenra deltog hele bestyrelsen, og de oplys-
ninger vi fik, gJorde, at vi stemte for den løsning der blev fremlagt,
ogsa se~vom det kostede NB 75uO kr., alternativet var en udmeldelse af
SI, det mente vi ikke vi kunne forsvare~, hverken overfor vore medlemmer.
el~er for SI. - Vi sendte en opkrævning Ud til al~e medlemmer om at be-
tale L~ kr., for pa denne made at fa de 15Uu kr. hjem, det lykkedes ikke
heLt, vi fik 36JU kr. og har så betaLt resten.

Vi har deltaget i JBU s regionsmøder her i region 4 og deltager ogsa i
dette ars delegeretmøde i Arhus. EEn af de vigtigste ting der er på dags-
ordenen er en ændring af JBU s love, den ændres fra et deLegeret møde til
et repræsentantskab. Een af årsagerne til denne ændring er bl. a., at de t
ting der bLiver vedtaget i regionerne , bliver nedstemp pa delegeretmødet,
fordi de deltagere der er med til regionsmøderne , er ikke de samme der
deltager pa delegeretmødet. Man Yik en ændring for et par år siden, da bI
blev det vedtaget at kun de foreninger der deltog pa regionsmøderne kunne
deltage pa deLegeretmødet. Nu holder man aLtid disse deLegeretmøder i regi
on 2, disses foreninger har derfor, af naturLige arsager, aLtid et flerta~
og kan således forkaste det der ikke passer i deres kram. Deet problem
Sku~~e dennne Løvændring afskaffe,. For at fa denne ~ovændring vedtaget
er det imidLertid vigtigt at fa sa mange som muligt med til arnus, derfor
arrangerre region 4 ogsa bus til Arhus, elLers resikerer man region 2 for-
Kaster den.
Der er ogsa forslag om at udvidde damerækkerne med en serie j, vi stempe
for. Der er ogsa forslag om at flytte en kamp fra efteråret til forarstur-
neringen, sa kan starten Udsættes en uge. og vi for bedre tid tiL at kom-
mme i form efter ferie.
Når den nye bestyrelse fremover skal deltage på de møder der afholdes af
JBU, vil jeg bede dem om at "blande " sig noget mere, end der er gjort i
min tid, jeg tror det er en fejl der er gjort. Hvis vi mener der problemer
skal vi frem med dem, vi skal høresl for på den made at gøre dem opmærk.-
som på/at vi ogsa eksisterer hernede pa Nordals, det er min personlige
mening,at havde vi været noget ved Musikken, som man siger, ville flere
ting været faldet ud til vor fordeL., bL.a. mesterrækkent

Vi har ogsa haft repræsentanter med på fritidskonferancen på rådhuset,
og de fik en heL del med hjem.



Som tidligere omtalt, har vi skiftet leverandør til vort ugentlige lotto
spil. Dette lottospil er af stor økonomisk vigtighed for NB og vi siger
tusind tak til både vore gæster, som til vore hjælpere.
Da vi holdt sommerferei var vi meget sKep~isK overfor det økonomiske
resultat af l. halvleg, vi havde haf~ en meget dårlig sæsmn , et meget
lavt besøgstal og regnskabet så da heller ikke særlig godt ud. Vi startede
på 2. afd. i august, og var da også klar over, at vi ikke nåede op pa
det budgeterede overskud. Nu da regnskabet er gjort op, viser det sig at
det slet ikke er sa dårligt endda, efteråret har været helt forrygende,
Så æ det store og hele en gOd sæson.
Det lotto spil i forbindelse med ringridning/var der ikke mange penge i,
der skal ske ændringer.

Da festen startede i ar begyndte det at regne og det holdt faktisk først
op,da festen var forbi. En overgang så det hele håbløst ud, Den alligevel
var der ikke ret mange sure miner, trods en masse ekstra arbejde.
Da regnskabets time så Kom, kunne alle ånde lettet op, overskUddet var
faKtiskt som de~ plejer, trods det dårlige vejr, endda gøglerne var til
freds. Vi siger tak til udvalget for deres kæmpe job, og er glde for at der
til stadighed er hjælpere at få. Også en tak til publikum og en helt
speciel tak til de personer der stor bag de to hold/de udgør aktørerne
ved ARETS KAMP.
Til næste FEST iBY skal der bruges tæppe i hallen ved ikke sportslige
arrangementer, Fest i Byer da også gaet i samarbejde med erhv~rsforeninge
og i fællesskab/har de købt et tæppe til hallen. Tæppet kan lejes ud til
anden side,i de perioder det ikke bruges i hallen.

Vi havde håbet på, at kunne udvidde klubhuset med små jU m2 , men det
har i løbet af året vist sig umulig~ at skaffe de penge der skulle bru-
ges, vi havde et budget pa srna 8uuOO kr, men af de ansøgninger vi sendte
ud om støtte, var det kun MC fonden der var positiv, og vi turde derfor ik
ke gå igang med den store udviddelse. I stedet vil vi bruge det beløb vi
fik ved ÆC fonden til en udviddelse pa sma 8 m~, det må vi sa nøjes med i
første omgang. Vi kunne sikkert have lånt pengene, æn det er dyrt at give
sig ud pa lånemarkedet i dag.
Vi har også fået lejekontrakten om klubhuset forlænget for en periode på
5 år. Endvidere har vi i Idrætscentre~ fået en plads i kælderen til vore
bolde, Vi kan så bruge det gamle boldrum til spilledraget, termodragter
o g lig, det giver også mere plads i madelokalet.



9.

Da vi lavede budget for 1982,navde vi sat kørselsudgifterne ned til 8uuuO,
det var helt oplagt at vi skulle holde dette beløb. Nu viser det sig at dei
alligevel ikke lykkedes, prisen ste~.flere gange og da der sa til sidst OgE
sa Kom moms pa bus~ø~sel, gjorde de~o ikke bedre. Vi har da ogsa hævet
det nye budget væsentlig og regner me~ at vi til buskørsel ,hvor vi skal
betale moms, skal bruge omkring de '{uuuO kr. Vi havde troet,vi kunne stop-
pe denne udvikling, men nar staten sa skubber i den mOdsatte retning er dei
ikke nemt. - Alligevel er der grund til optimisme bl. a. har ungdomsafd. i
ar fået en masse forældre til at køre privat, omregnet har de i forhold til
sidste ar sparet NB for næsten luuuO kr., en ting vi er glade for.
Nbs kasserer har haft stor indflydelse pa det gode regnsKab der fremlægges,
det ser væsentlig bedre ud end vi havde regnet med.
Når vi så alligevel senere fremsætter fors~ag om kontingentforhøjelse, er
det fordi vi til næste år paregner større udgifter og desuden gerne ville
have lidt ekstra til uforudsete udgifter, dem kommer der altid nogle af.

Som i har set i bade aviser og TV, er skattevæsenet i gang med at gennemga
foreningers regnSkaber, der søges efter saka1dte sorte penge, penge der
under bordet betales til trænere. Jeg kan da oplyse at NB er registreret
som arbejdsgiver, og hvert ar indbetaler skat af de penge, der udbeta~es
til hvor træner. Vi rører også et selvstændigt regnskab for vort lotto-
spil, og derfor er der heller ingen i best. der frygter et besøg fra skat-
tevæsenet. løvrigt nævnte Nordborg kommunes skatteinspektør da ogsa, at
der efter hans overbevisning ikke i herværende foreninger,var urege1mæs-
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signeder af nogen art, en udta1e~se vi er meget g~ade for. Alle -
vore ledere og trænere er idæa1ister og for kun deres udgifter dækket, og
~rdet idma1is~er da ogsa nævnt i ungdomsafd. retningSlinier.

Sæson 1983 er lige begyndt, træningen for en del af jer er i gang, og i
har en lang turnering foran jer: Vil den give jer de ønSkede resultater
i gerne ønsker ? En topplacering ti~ vore seniorhold og gerne en opryk-
ning - 3. holdet skal rykke op ? Ungdomsafdelingens de~tage1se i mester-
rækken med et eller flere hold - gOde placeringer til vore damer, det er
altsammen noget ingen ved pa nuværende tidspunkt.
Hvis den linie der er lagt, vil b11ve fulgt bade i seniorafd og ungdomsafd,
hvor vi nu har ansat en konsulent, og i samtidig fortsætter med den trænins
flid i plejer/er jeg overbevidst om, at de mal der er sat Vil blive naet,
maSke ikke alle sammen i ar, men inden for den nærmeste fremtid.



../0.

Jeg er nu naet til vejs enae med min siaste beretning som NBs for-
mand - jeg vil derfor gerne slutte aen,med at sige tusind tak - først
til mine kollegaer i bestyrelsen, tak for de ar vi har haft sammen,
vi har haft _~i~!utioner og mange forhandlinger af både den ene og anden
art, vi har ikke altid været enige, men er altid naet et resultat, et
resultat, der var til gavn for NB. Der vil uvilkårlig ga en rum tid,
hvor jeg vil savne de kontakter jeg har haft i NB, ogsa selvom jeg ser
mange af jer daglig.
Ogsa en stor tak til alle ledere og trænere, det være sig/i bade senior
og ungdomsafd., tak for jeres made at være på. Hvis i fortsætter den
linie i er startet pa, er der mange pragtfulde oplevelser i NB.
Til alle spillere i NB vil je~ sige tak,fordi i ville have mig med, jeg
har haft en stralende tid sammen med jer, en ting jeg sikkert kommer
til at savne, men pa et eller andet tidspunkt er man nødt til at stop-
pe, og for mi t vedkommende var det nu. J"eg vil da stadig se jer spille
fodbold og dukker da ogsa sikkert op ved udekampe.
I har her i NB en stor flok af dygtige og idealistiske ledere og trænere,
- jeg siger til jer : Pas gOdt pa dem, behandel dem ordentlig, jeg håber
i er klar over, hvad det vil sige,at have en sa dygtig stab som i har,
uden dem kører en sa stoF forening som NB ikke.

Vi s~al i aften skifte formand og til ham vil jeg sige: Du overtager
her ledelsen af en stor forening, en forening med stor bredde i både
senior og ungdomsafdeling, en forening med dygtige ledere i både besty-
relse og andre steder, en forening, der har een af de bedste ungdomsafd~
een hvor intet er overladt til tilfældigheder , og samtidig en forening
hvor økonomien er helt i top. Jeg er glad for, at kunne overlade dig en
helt igennem sund forening. Held og Lykke.


