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Formandens beretning til
generalforsamlingen torsdag,
den 31. l. 1985.

Sæson 1984 startede blødt og behageligt, vi var forskånede
for tidligere tiders problemer med bløde- og opblødte baner, og
kun få gange var det nødvendigt at aflyse træningen på grund af
opblødte baner eller farligt frosne baner.

Vi havde et godt solidt spillermateriale, og der blev gået
til den lige fra træningsstarten. Alt tydede på, at vi kunne se
en god sæson 1984 i møde.

Seniorholdene var ved sæsonstart placerede i l. holdet se-
rie 3, 2. holdet serie 4 og 3. og 4. holdene var placerede i
hver deres kreds i serie 5.

Det var med fortrøstning vi kunne gå ind i sæson 1984.
Spillerstaben var god, og vi havde til at styre dem et solidt
trænerteam.

Dette taget i betragtning gav os troen på, at holdene vil-
le opnå gade resultater for 1984. Vi tænkte endog så vidt, at
en topplacering eller oprykning til serie 2 for l. holdet kunne
være inden for rækkevidde.

Holdet viste sig efter de første turneringsrunder at falde
ind i en rytme, der nærmest kan betegn~s som - "Det går jo nok"
og det gjorde det også - men er det tilfredsstillende for spil-
lerne, der slider i det til træning flere timer hver uge, og er
det tilfredsstillende for træneren, der arbejder med træningspro-
grammer, træningstilrettelæggeIse og kamptaktik, at man kun når
den omtrent halve distance. Jeg vil lade dette stå åbent.

2. holdet havde en meget svær sæson i serie 4, det blev ef-
terhånden næsten for spændende, men da spillerne efter et spil-
lermøde gik ind for, at der kunne ske en rokering mellem l. og
2. holdet blev de nødvendige point hevet hjem, og holdets bestå-
en i serie 4 blev bevaret.

3. og 4. holdene begge i serie5 klarede turneringen igennem
uden de helt store problemer, og for det ene holds vedkommende
med en god slutplacering.



At spillerstaben en overgang var stærkt belastede af ska-
der og flere med langtidsskader, så spillerrokeringer ofte var
nødvendige, har formentlig også haft indflydelse på holdenes
placeringer.

Der skal fra mig lyde en opfordring til alle spillerne om,
at I går ind i sæson 1985 med fuld damp og holder dampen oppe,
selvom det ofte kan være surt. Det vil være til tilfredshed for
Jer selv og trænerne, og det vil være til gavn for hele NB.

Vedr. dame fodbold vil jeg ikke sige ret meget. Dog dette
at holdet startede op med et rimeligt antal spillere og en god
træner. Der opstod dog efter kort tid problemer mellem spiller-
ne og træneren og spillerne indbyrdes, og selvom der blev holdt
møder, hvor tingene blev forsøgt bragt på plads, var der ingen
mulighed for at føre holdet gennem turneringen. Det resulterede
i en udtrækning.

Jeg kan i aften kun beklage, at der ikke for sæson 1985 er
startet et dameseniorhold i NB.

Spørgsmålet er om vi ikke er dygtige nok på dette område,
hvis nogen skulle sidde med et godt råd eller en god ikke prøvet
ide, er vi i bestyrelsen lydhør.

Vedr. ynglinge vil jeg sige, I startede som torden og lyn,
men efter en særdeles hård første halvdel, hvor der blev opnå-
et særdeles gode resultater i såvel turnering som pokal, lande-
de i på benene igen som lam. Programmet var måske for svært.

Om resultatet iøvrigt vil jeg lade dette stå til ungdoms-
formanden.

Spillerudvalgsformanden vil senere i sin beretning komme
med holdenes placering, måltal med videre.

Trænere:
For 1985 er der indgået trænerkontrakt med til l. holdet

John ~etersen, for 2. holdet Carsten Hald, og for 3. og 4. hol-
dene Claus Sørensen.

Jeg vil ønske John og Claus velkommen i trænerstaben i NB,
og jeg vil ønske for Jer alle 3, at I må få en god sæson 1985
med spillerne - det være sig både resultatmæssigt og sportsrnæs-
sigt.

Til Poul Erik Nielsen, der sluttede som træner for l. hol-



det ved afslutningen
som træner for 3. og
sige TAK FOR GODT
det nye arbejde på et

af 1984, og til Svend Hansen,
4. ho14et ved afslutningen af
ARBEJDE, og jeg vil byde Jer
andet plan i NB.

der sluttede
1984, vil jeg
velkommen til

Konsulent:
Det er med tilfredshed, at vi fra bestyrelsen har kunnet

forny kontrakten med Thorvald som konsulent for ungdomsafdelin-
gen for 1985. Selvom han er ungdomskonsulent, ved jeg, at han
er til rådighed for alle med råd og vejledning.

Old bOys:
Old boys er fortsat en stor driftig afdeling. Holdene har

deltaget i Si-turneringen, hvor der blev opnået gode resultater.
Et enkelt af holdene sluttede som kredsvinder, og de kvalifice-
rede sig til deltagelse i Landsmesterskaberne i Ringsted - efter
sigende en god tur.

Ungdomsafdelingen:
Ungdomsafdelingen har igen haft en god sæson, og der er op-

nået særdeles fine resultater, jeg vil ønske tillykke med alle
opnåede resultatet, og overlade til ungdoms formanden at berette
om enkelte resultater.

En ting vil jeg dog ikke undlade at nævne allerede på nuvæ-
rende tidspunkt, og det er, at NB for første gang har opnået at
få placeret et hold under JBU i junior mesterrækken, og det er
noget vi som klub kan være stolte af.

Indendørs:
Spillerne har igen i vintet kunnet dyrke indendørs fodbold

i Nordalshallen, hvor det lykkedes os ved timefordelingen at få
tildelt yderligere haltimer. Der har ikke fra NB været tilmeldt
hold til turneringen indendørs - men spillere har under NB del-
taget i stævner.

Kampfordeler:
Et stort problem for mange klubber er jobbet som kampforde-

ler, her har vi haft en god arbejdskraft i Jes Christensen, men
han har på grund af tidnød frasagt sig jobbet for 1985. Tak til
Jes for godt arbejde.

Vi er dog så heldige, at vi har fået en afløser til arbej-
det, og til det vil jeg sige velkommen til Svend Wrang, alle ved



hvem Svend er, EgxxxxE~MRxxM±gxxRikEmmRHx~ixMR±±RXH~RX~EE. Vi
ved fra dit tidligere arbejde i NB, at du gør et godt arbejde.

Dommere:
Et stadigt problem er dommere. Fra dommerklubben er der

stærke ønsker om, at der fra vort område uddannes nye dommere.
Får vi ikke en tilgang af nye til dommerhvervet, vil det efter-
hånden blive nødvendigt at turneringskampe skal henlægges til
afvikling fra allerede torsdag og fredag aften.

Hvis nogen skulle gå med ønsker om dommeruddannelsen vil
jeg opfordre til, at I straks går igang, det har betydning ved
dommertildelingen til NB.s kampe.

Nord-Als Cup:
En gruppe bestående af repræsentanter for bestyrelse og le-

dere har i 1984 udført et stort stykke arbejde for i maj 1985 at
kunne afvikle den første Nord-Als Cup. Der er til denne cup til-
meldt hold fra flere lande, så den fra starten får et internati-
nalt præg.

Det er er stort arbejde I er startet på, det forpligter og
jeg ønsker og tror, at I når et godt resultat.

Idrætscenter:
Ved sæson start 1984 overgik styringen af de udendørs an-

læg i Nordborg til Nord-Als Idrætscenter. Vi har stort set været
tilfredse med denne ordning, hvor vi tydeligt har følt, at det
var lettere at komme rundt med ønsker og forslag.

Efter nogen småproblemer i starten fungerede ordningen fint.
NIC har igen i år nydt godt af aktiviteter, der er startet

med NB.ere som drivkraft. Det være sig både aktivgruppen som Fest
i By.

For øjeblikket er der under udarbejdelse et projekt for ud-
videlse af NIC med formentlig en hal nr. 2 samt noget omkring
en værelsesfløj. Det bliver spændende på den front at se, hvad
fremtiden bringen. Blot må vi håbe, at der ikke sker beskærin-
ger på baneområdet.

Sponsorer:
Vi har igen i 1984 nydt godt af en trofast sponsongruppe,

der har ydet NB støtte på mange forskellige områder, og det er
vort håb, at vi kan bevare et godt samarbejde til sponsorerne.

Per, der er kontakt til sponsorerne oplyser, at han bliver
godt modtaget, og det er vi glade for.



Der skal lyge en tak til alle sponsorer, der igennen 1984
på den ene eller anden måde har ydet støtte til NB.

Aktiviteter:
NB.ere har i 1984 vist flaget på mange forskellige områder ,

hvor der ikke er græs under skoene.
Jeg skal blot nævne ALS MOTOR, FAXE KAPSLER, JULESTUE og

div. optog gennem byen. Arrangementer af den slags er altid lagt
tilrette, så de giver penge til NB, og disse penge er igen til
brug for medlemmerne ikke direkte men til indkøb af rekvisitter,
der formentlig ellers ikke ville være penge til.
+~/.z. .

Aktivgruppen:
Nar vi i NB udtaler ordet AKTIV falder tankerne automatisk

på AKTIVGRUPPEN en håndfuld driftige aktive medlemmer, der gen-
nem året har stået for forskellige arrangemanter, og det skal
her siges, at vi er glade for, at de pgl. er medlemmer i NB, og
at de her yder en stor indsats på økonomifronten. En stor tak til
medlemmerne i aktivgruppen for det arbejde I har ydet i 1984.

Af kassererens regnskab vil senere foreliggen regnskabet for
AKTIBGRUPPEN - og her skal I se et flot resultat.

Festiby:
Vor hæderkronede FESTIBY blev igen i år en fuldtræffer. Det

skyldes - jeg havde nær sagt selvfølgelig - at der er driftige
medlemmer fra NB med i styringen og afviklingen af dette arrange-
ment. I nåede for året 1984 et særdeles godt resultat - tillykke
med resultatet og tak fra NB for denne støtte.

Lotto:
Personerne bag NB lotto på Nørherredhus har igen i 1984 nå-

et et særdeles godt resultat - et resultat, der oversteg vore
forhåbninger.

Tak til alle i Annelises garde for vel udført arbejde.

Klubhuset:
Klubhuset vort daglige tilholdssted, og stedet, bvor bold-

klubbens klubliv trives, er af stor betydning for NB.
Der er i løbet af året sket forskellige nyindretninger i

huset, alle foretaget for at give bedre udfoldesmuligheder.
En tak til Bent, Arthur og Peter, der altid forsøder vor

tilværelse i huset.



Møder:
NB.s bestyrelse har repræsenteret foreningen ved møder af-

holdt under JBB, SI, SIUNA og Idrætsfonden samt ved møder af-
holdt af kommunen for fritidssektoren.

Økonomi:
En genralforsamling uden snak om penge er ikke nogen gene-

ralforsamling, og her er vores forsamling ingen undtagelse.
På generalforsamlingen i 1984 udtalte jeg, at vi var nødt

til at holde igen på nogen poster for at få et bedre resultat -
vi skal dog ikke være nogen spareforening.

Resultatet har nu vist sig, og det skal ikke være nogen
hemmelighed, at kassereren senere kan fremlægge et meget fint
regnskabsresultat for 1984.

Resultatet kan selvfølgelig kun nås ved at alle er med til
at dæmpe udgifterne, og det har mange været ved at køre for for-
eningen til udekampe.

Kassereren vil senere fremlægge rengskabet.

Fremtiden:
Så kort efter årsskiftet er det svært at forudsige noget

om, hvad året vil bringe - jeg vil håbe, at det for NB bliver
et godt år - både sportsligt og kammeratligt - og kan disse to
begreber forenes så er håbet, at vi ved afslutningen af 1985
kan se tilbage på et godt år.

Her sidst i min beretning skal lyde en tak til alle trænere
og ledere, der alle har ydet et stort arbejde for NB. Vi værd-
sætter selvfølgelig Jeres indsats, men det er også en indsats,
der respekteres langt ud i vort lokalsamfund.

Til min. bestyrelse skal der lyde en tak for veludført ar-
bejde i 1984. I er et godt team at arbejde sammen med. Det er
med stor tilfredshed jeg ser tilbage på 1984.


