
Formandens beretning til
generalforsamlingen tors-
dag, den 26. l. 1984.

Ved starten af sæson 1983 var der store problemer, idet
vi havde en lang periode med meget fugtigt vejr, og det be-
virkede, at banerne ved såvel idrætscentret som 0sterlund
ikke kunne benyttes - hverken til træning eller kampe, og
vi var af den grund nødsaget til at foretage flytninger og
aflysninger.

Vore hold var ved sæsonstart placeret i l. holdet serie
III, 2. holdet i serie IV og 3. og 4. holdene i serie VI.

Troen til spillerne var stor, og det var vort håb, at
l. holdet ville klare skærene til en oprykning til serie II,
dette var der såvel i foråret som i efteråret store m~lighe-
der for, men der indtraf nogle "svipseren på et tidspunkt,
hvor vi selv var herre over vor videre skæbne til en opryk-
ning. Det sluttede med meget close race med Vojens og Ket-
ting, og vi måtte i sidste ende se os distanceret til 3.
pladsen i kredsen placeringen i sig selv var god, men den
slog ikke til til en oprykning.

Grunden til den nævnte "svipser" kan være flere, men en
betingelse for et godt resultat er, at alle møder ved fuld
styrke, når der skal spilles kamp.

At 2. holdet gik en sæson i møde, der var svær, var der
nok ingen, der yar i tvivl om, men spillerne udviste sammen-
hold, og de kæmpede godt kampene igennem og nåede at placere
sig i den bedste halvdel af kredsen • ..s.~

3. og 4. holdet havde ingen nok regnet med ved sæson
start, idet alle var klare over, at de ved frafald på l. og
2. holdet ville blive tappet for spillere i nødvendigt om-
fang for at supplere ved skader og andet.

Turneringen var meget spændende for begge holds vedkom-
mende, og de sluttede begge helt i top på for 3. holdets ved-
kommende 2. pladsen og for 4. holdet l. pladsen.



Denne gode placering betød oprykning til serie V for
begge hold.

Jeg vil benytte lejligheden til igen at lykønske begge
hold med oprykningen.

4. holdet som kredsvinder i kreds 219 var ude i kamp
om jydsk mesterskab og efter sejre over Lysabild og Bov
blev det til et meget knebent nederlag til Christiansfeld
efter forlænget spilletid.

Det bliver spændende at se de 2 hold i 1984.

Vore ynglinge deltog i J.B.D.s talentturnering, hvor
de klarede sig godt. De startede med 2 hjemmekampe, hvor de
vandt over Hejnsvig og Jerne, hvorefter de sluttede med ude-
kamp mod Tistrup, der blev tabt efter forlænget spilletid.

Talentkampene blev afviklet i de~ periode, hvor bane for-
holdene var dårligst - første kamp på 0sterlund - anden kamp
ved Idrætscentret - på grund af de elendige bane forhold og
~ejrforhold blev kampene ikke de store publikumstrækkere.

Vi må konstatere~ at deltagelse i en sådan turnering er
en dyr affære med dommer- og kørselsudgifter. Men det er mit
indtryk, at spillerne kvitterede for omketningerne i form af
de opnåede resultater.

Trænere:
For sæson 1984 har vi kontrakt med trænerne Poul Erik

til l. holdet, Carsten til 2. holdet og Svend med hjælpe-
træner Johannes til 3. og 4. holdet.

Konsulent:
Der er tegnet konsulentkontrakt med Thorvald Ior ung-

domsafdelingen - men alle er velkomne til at trække på ham.

Old boys:
Old boys afdelingen er fortsat en stor og driftig af-

deling, og de har deltaget i SI-turneringen.
Bestyrelsen for old boys har ansøgt hovedforeningen om,

at de for 1983 kunne blive fritaget for at betale de lo %
af deres kontingent, som de er forpligtigede til efter for-
eningens love. Bestyrelsen har besluttet at give tilladel-

Der er fra old boys til generalforsamlingen fremsendt
et forslag til lovændring, dette forslag vil blive behand-
let senere på generalforsamlingen.



Ungdomsafdelingen:
Ungdomsafdelingens hold har haft en god sæson, og der

er opnået gode resultater.
Jeg synes, der er grund til at fremhæve drengeholdet,

der deltog i J.B.U.s A række, hvor de blev kredsvindere, og
senere overlevede de kamp mod Vardeog tabte knebent på ude-
bane til den senere finaledeltager Hammerum~

Tillykke med resultatet.

Af dagsordenen fremgår, at vi på et senere tidspunkt
i aften skal sige farvel til Peter Glock, der ønsker at
trække sig tilbage som formand fra ungdomsafdelingen.

Jeg vil endnu engang sige tak til Peter for det store
stykke arbejde, hab har udført for NB gennem årene.

Vi håber, at vi må trække på din hjælp, hvis det bliver
nødvendigt.

Indendørsturnering:
Vedr. indendørsturneringen har bestyrelsen fulgt be-

slutningen op fra generalforsamlingen i 1983 med hensyn til,
at der skulle udarbejdes retningslinier for deltagelsen i
såvel stævner som turnering.

De ændrede regler har indledningsvis givet nogen kritik
- men vi føler, at tingene nu er på plads. Vi var nødt til
at ændre reglerne vedr. tilmeldingsgebyrer på grund af NB.s
økonomiske situation. Var ændringerne ikke gennemført, var
det klart, at der skulle spares på andre områder eller mod-
svares af yderligere kontingentforhøjelse.

Kampaftaler:
Tak til Jes Christensen for det arbejde han udfører

med aftaler af såvel trænings- som turneringskampe.

Dommere:
I forbindelse med afviklingen af kampene har vi jo be-

hov for dommere, og jeg vil til de dommere - uanset de for
os opnåede resultater og om vi var tilfredse eller ej - si-
ge tak for ledelsen af kampene.

Jeg vil samtidig opfordre til, at der fra de unge ræk-
ker i foreningen deltages i dommerkurser, så vi kan mønstre
dommere fra NB, det har betydning for os m.h.t. tildelingen
af dommere.



Idrætscentret:
Som nævnt i indledningen var starten på sæson 1983 pla-

get af store vanskeligheder på grund af dårlige baneforhold.
Det gav store problemer ved afviklingen af de første

hjemmekampe, hvor der skete aflysninger.
Vi følte i enkelte situationer, at man fra centerledel-

sens side var hurtige og i god tid med disse aflysninger og
spilleforbud, og det er vort ønske, at hvis en lignende si-
tuation igen skulle opstå, at der så bliver givet mulighed
for, at der kan benyttes l bane, der så må tage skrammerne
i starten, hvorefter den så senere kan retableres.

I ledelsen af Idrætscentret er der sket en del ændrin-
ger i 1983. Der er bl.a. tiltrådt en ny centerleder, som vi
har kontakt med i mange anledninger.

Jeg vil fra NB rette en tak til alle ved Idrætscentret
for samarbejdet i 1983. At vi ikke altid er enige med de i
centret trufne afgørelser skal der ikke lægges skjul på, men
det skader aldrig, at der bliver udvekslet synspunkter.
KM- n+1~ /?1.•..tdvt.- tf . et- ~ ~d~

Sponsorer:
Til vore sponsorer skal igen lyde en tak for den støtte,

der er ydet NB i løbet af 1983, og som vi håber må fortsætte
i 1984.

Uden denne sponsorstøtte, der er tiltrængt af hensyn
til NB.s økonomi, var vi dårligt stillet.

Andre aktiviteter:
NB har i 1983 vist flaget på andre fronter end fodbold-

fronten, jeg vil nævne: ALS MOTOR, FAXE KAPSLER med op-
tog og indsamling, JULESTUE. Disse arrangementer har været
med til at give penge til den altid betrængte kasse. Det har
via disse midler været muligt, at købe rekvisitter, der el-
lers ikke var budgeteret med.

Som noget ganske nyt er født ideen "AKTIVGRUPPEN i NB"
det er en kreds af aktive, der har født ideen, og de har på-
taget sig ved arrangementer af forskellig salgs at skaffe
penge til klubarbejdet. Tak for initiativet. Vi håber, at
Jeres indsats må krones med kontanter til gavn for NB.

Festiby:
Festiby startede som et gys for komiteen, idet der op-

stod problemer, der tydede på, at festen ville blive spole-



Grunden til de bange anelser var, at festen faldt i
pinsen, hvor den slags arrangementer er begrænsede af hel-
ligdagsloven, og ikke nok med det, for politimesteren ind-
førte samtidig skærpede regler med udstedelsen af lejlig-
hedstilladelser, der blev begrænset til 3 dage.

Komiteen løste dog problemerne, og slutresultatet blev
godt, og der tilflød BB.s kasserer en pæn sum.

Nærmere om resultatet vil fremgå a~ kassererens beret-

Tak til alle, der på den ene eller anden måde var ind-
volverede i Festiby.

Lotto:
Vore lottospil, der afholdes på onsdage i såvel forår

som efterår, tegnede til efter første runde, at det ville
udkomme med et særdeles godt uventet resultat. Men forvent-
ningerne blev sænket betragteligt i efteråret, hvor flere
spil var på nippet til at give underskud.

Det vigende resultat skal nod for en del findes i, at
flere spil måtte flyttes til fredage, hvor tilslutningen ik-
ke er god.

Slutresultatet blev dog, at kassereren kunne meddele,
at vi nåede det forventede resultat.

Der er stadig sponsoraftale med Kvickly om indkøbene
til lotto, og denne aftale har givet et godt resultat.

Tak til alle lotto medarbejderne - særlig tak til Anne-

Klubhuset:
1983 blev året, hvor klubhuset fik en tiltrængt ansigts-

løftning - resultatet kender vi.
Lokalerne er nu af en sådan standard, at vi kan være

stolte af dem, og de giver gode rammer om klublivet.
Tak til alle, der gav et nap med ved arbejdet.
Vi har stadig kontrakt med Idrætscentret om indkøb af

varer, og efter kontrakten skal alle indkøb foregå via cafe-
teriet - dette gav på et tidspunkt nogen småproblemer på
grund af misforståelser, men der er nu rettede.

Bent, kX±NMxx~gx~R±RxxxkaxxNaxRx±Bkxf~x klubhusbestyrer
og vore 2 marketendere Arthur og Peter skal have et "hip"
for arbejdet i klubhuset l' det daglige.



Andre møder:
NB har ved bestyrelsen og andre været repræsenteret

ved møder i SI, J.B.U., SIUNA og Idrætsfonden.

Økonomi:
Ingen generalforsamling ud~n at der skal snakkes penge,

og denne NB generalforsamling er ingen undtagelse.
Det stramme budget, der blev lagt i 1982 er blevet holdt.

Vi er nået igennem med et regnskab, der balancerer.
Vi har igen for 1984 måttet lægge et stFmmt budget, og

det er sikkert, at der ikke bliver plads til større udske-
jelser.

Fra regnskabet vil jeg nævne den største enkeltpost -
kørsel - jeg vil appellere til, at der køres så meget pri-
vat som overhovedet muligt til kampene, så vi kan holde bus-
regningerne på et minimum.

Det er et af de få steder, hvor vi kan gøre en indsats
for at dæmpe udgifterne.

Der skal samtidig lyde en tak til alle de forældre, der
altid stiller sig til rådighed,_'når.vi beder dem køre for os
til udekampe.

Kassereren vil redegøre nærmere for regnskabet.
Selvom vi har lagt et stramt budget for 1984, undgår

vi ikke, at bestyrelsen i aften må foreslå kontingentf~rhø-
jelse for 1984. Forslaget vil senere blive fremlagt til drøf-
telse.

Fremtiden:
1984 er undnu meget nyt og uprøvet, træningen er ikke

startet endnu - men fra 31.1.84 kan senior komme på græs.
Skulle jeg fremsætte et nytårsønske fra NB så matte

det være, at l. holdet kæmper sig op i serie II, og at vore
øvrige hold må opnå placeringer i toppen allerhelst opryk-
ninger. Jeg har tro til, at spillermaterialet er der.

Sluttelig skal lyde en tak til trænere"og,ledere for
det store arbejde I har udført for NB i 1983, det er et ar-
bejde der værdsættes af mange og som der hersker respekt om.

Til bestyrelsen vil jeg personlig sige tak for samar-
bejdet, ved de møder vi har afholdt i løbet af året, og tak
for den måde I sluset mig ind i arbejdet på.


