
Formandens beretning til
generalforsamlingen torsdag,
den 30. l. 1986.

NB er igen blevet et år ældre - som klub i sin næværende
form kunne 15 års dagen overskrides i 1985.

Sæson 1985 skal i aften opgøres til en slags status.

Opstarten var en kold og hård omgang på grund af vedvaren-
de hård frost, der gjorde baneforholdene vanskelige og knolde-
de.

Vi kunne dog konstatere, at der fra start mødte en god
stab af spillere, og det sammenholdt med, at vi havde et godt
fungerende trænerteam i John, Carsten og Claus gjorde, at vi
havde forventninger til en god sæson.

Dette også set ud fra, at vi sluttede sæson 1984 med gode
placeringer.

Vore seniorhold var for l. holdet placeret i serie 3, 2.
holdet i serie 4 og 3. og 4. holdet i serie 5.

Vi kan nu efter afslutningen se tilbage på en sæson, hvor l.
holdet igen sluttede med en placering blandt de bedste - men u-
den for oprykkernes rækker - selvom der var close race. Alt
stod til afgørelse i sidste spillerunde.

Det er efterhånden blevet en "ond tradition" med en place-
ring lige efter oprykkerne, men det sidste lille stykke mangler.
Lad ikke NB tage patent på denne placering.

Det er mit indtryk, at vi har en spillerstab og en træner-
kapacitet, der gør os berettigede til en tilværelse i serie 2 -
så mit ønske for 1986 må være, at NB når op og placerer sig til
oprykningen.

Så gør en indsats og hold ud - for uden sved og til tider
hård træning når vi ikke målet.

Godt udført Itarbejde" styrker kammeratskabet, og det er til
gavn og glæde for Jer selv og det tegner NB godt.

Vedr. resultater, måltal vil jeg overlade dette til spil-
lerudvalgsformandens beretning.



ke overlevede i NB.
Jeg vil ikke undlade at nævne, at Jette Enghoff gjorde et

stykke arbejde for at få det til at køre - det lykkedes ikke.
Vi må for 1986 konstatere, at der ikke bliver dame fodbold

i NB.

Fra Ungdomsafdelingen vil jeg kun nævne juniormesterhol-
det, der efter en kort tilvænning gjorde sig særdeles fint
gældende i den stærke kreds.

Deres placering skal også ses i lyset at, at der ved sæson
start 1985 opstod uro på grund af enkelte spilleres "mærkelige"
opførsel. samt , at vi var udsatte for, at en træner brød sin
aftale med klubben om at træne holdet. Nok om det.

Thorvald overtog trocperne, og slutresultatet taler for
både hans og spillernes indsats.

Nævnes skal også, at Torben Glock kom gennem D.B.U.s nåle-
øe og kæmpede sig til en plads på landsholdet.

For sæson 1986 har klubben både et lilleput- og et drenge
mesterrækkehold.

Øvrige resultater fra ungdomsafdelingen vil jeg overlade
til ungdomsafdelingsformanden.

Tak til alle ledere i ungdomsafdelingen for det stykke ar-
bejde der er udført.

Trænere:
Vi har fra bestyrelsen for 1986 forlænget kontrakten med

John Petersen som træner for l. holdet, og det er gjort ud fra,
at vi har været særdeles tilfredse med den indsats, han har y-
det i 1985. Det er også gjort i tiltro til, at han gennems sin
indsats kan bringe os op i serie 2. \

Af de samme grunde som nævnt for John har vi forlænget kon-
trakten med Carsten Hald som træner for 2. holdet. De to danner
et virkeligt godt team.

Til 3. - 4. holdet havde vi for 1985 kontrakt med Claus Sø-
rensen, men han måtte af personlige grunde trække sig, og for
ham trådte Jan Wind ind, og han kørte holdene gennem turneringen.

TAK FOR EN GOD INDSATS AF SAMTLIGE TRÆNERE.
Vi byder samtidig velkommen til Puol Erik Petersen (Polle),

der overtager træningen af 3. - 4. holdet i 1986, og vi glæder os
til samarbejdet. Pol le er jo kendt i NB.



Konsulent:
For sæson 1985 havde NB in.gået kontrakt med Thorvald Ras-

mussen som konsulent for ungdomsafdelingen7 og vi s~ hen ti17 at
han i lighed med foregående år, kunne beskæftige sig alene med
dette arbejde.

Det gik dog helt anderledes. Efter kort tid opstod der pro-
blemer, idet træneren for juniormesterholdet pludselig trak sig
fra arbejdet - vi havde et trænerproblem.

Som tidligere nævnt overtog Thorvald så denne træning. Det
bevirkede selvfølgelig, at vi i enighed med Thorvald lod konsu-
lentordningen hvile eller køre på meget lavt blus.

Vi håber for 1986, at der bliver ro til, at dette særdeles
vigtige arbejde igen kan passes af Thorvald som vi har indgået
kontrakt med.

Old boys:
Ikke mange klubber af NB.s størrelse har en så stor old

boys afdeling som vi har.
Der gøres et stort stykke arbejde i afdelingen til glæde

for mange aldrende fodbolddrenge. Afdelingen repræsenterer NB
på værdig vis i såvel ind- som udland.

Afdelingen stiller sig også altid til rådighed7 når der
er brug for en håndsstrækning til andre gøremål.

Tak til alle o OB for en god indsats.

Indenrørs:
Ved tildelingen af haltimer for 1985/1986 lykkedes det for

NB at få udvidet timetallet med nogle få timer.
Spilletiderne har været fordelt til ungdom, senior og old

boys.
Jeg vil ikke i aften undlade at nævne, at vi i bestyrelsen

har haft overvejelser omkring tilmeldingen til indendørs, idet
tilmeldingsgebyrerne efterhånden udgør et betragteligt beløb.

Beløbets størrelse vil kunne ses af regnskabet.

Kampfordeler:
Dette job har mange klubber problemer med at få besat, og

får de det besat, har det flere gange vist sig, at arbejdsbyr-
den langt har overskredet, havd den pgl. havde påregnet.

I NB fik vi i 1985 valgt Svend Wrang, og han har hele sæ-
sonen udført et præcist og godt stykke arbejde.



Dommere:
Ved møder, hvor repræsentanter for dommerklubben har del-

taget, er der igen appelleret til klubberbe om, at der gøres et
arbejde for at skaffe nye dommere.

Jeg vil derfor opfordre til, at de der er interesserede i
en dommeruddannelse tilmelder sig kurserne, når de startes.

Det har betydning for klubberne, at der er dommere i om-
rådet, for dommerklubben ser ved tildelingen på, om der lokalt
gøres et arbejde for at skaffe nye dommere.

Nord-Als Cup:
I 1985 - nærmere i pinsen - fik vi taget hul på Nord-Als

Cup. Styringsgruppen lavede et virkeligt godt stykke forarbej-
de, men det var ikke uden vanskeligheder, I overvandt dog alle
problemerne.

Vi så en cup, der blev afviklet virkeligt godt både sports-
ligt og organisationsmæssigt.

Selv vejrguderne var med arrangementet.
Efter cup.en er der fra såvel deltagere som berørte myn-

digheder udtalt stor tilfredshed med afviklingen •
•Vi ser med spænding hen til næste Nord-Als Cup.

Idrætscentret:
NB har igen i 1985 haft Nord-Als Idrætscenter som hjemme-

bane og træningsområde.
Omkring banevedligeholdelsen har vi ikke meget at sige, men

det kan undre, at der ved centret er anlagt en vinterbane - der
så - når vejrguderne gennem en kort periode har været øset ned -
alligevel ikke må benyttes. Begrundelsen er, at den bliver u-
jævn, men det er vel netop det man forvente til en sådan bane.

Igen i 1985 har NB lagt mange aktiviteter i NIC - og der
er for os ingen tvivl om, at NIC nyder godt af disse arrange-
menter.

Omkring halplaner er der ikke noget endeligt nyt. Der er
dog lavet forskellige forslag til en endelig udformning. Der
hersker heller ingen tvivl om, at en yderligere hal bliver pla-
ceret ved NIC - og det må også være et naturligt sted.

Sponsorer:
NB har i 1985 nydt godt af en god og trofast sponsorgrup-

pe, som altid er villige til at yde støtte på forskellig måde,
det er vort håb, at dette gode forhold kan bevares.



Vi er glade for, at de forretningsdrivende tager vel imod
når Per kontakter dem - men modsat mener jeg også, at vi fra
NB gør et stykke arbejde for de forretningsdrivende - jeg tæn-
ker på optog mev.

Der skal lyde en tak til alle sponsorer, der i løbet af
1985 har støttet NB.

Aktiviteter:
I NB er der aktivitet hele året, det uanset om der er fod-

boldsæson eller ej.
Når jeg siger dette, er det selvfølgelig møntet på alle de

aktiviteter, der er hele året for at skaffe indtægter til klub-
ben.

Det største aktiv i denne sammenhæng er "AKTIVGRUPPENll, der
består af nogle få igangsættere.

~e har i løbet af året afvikler forskellige aktiviteter bå-
de indendørs og udendørs.

Der er opnået et fint regnskabsresultat - men vejrguderne
er uberegnelige - jeg tænker her på deres manglende samarbejds-
vilje ved koncerten i slotsparken.

Det er en fornøjelse med denne gruppe igangsættere, men de
kunne intet udrette uden alle de frivillige hjælpere, som hver
gang der kaldes villigt stiller sig til disposition.

Der skal lyde en tak til såvel aktivgruppe som til ungdoms-
afdelingen, senior, old boys, Klub 22 samt alle andre frivilli-

Samme tilfredshed vil jeg rette til "FESTIBY" udvalget med
deres hjælpere. I laver et fint stykke arbejde og henter et godt
resultat hjem til NB, hvor det er særdeles velkomment.

FESTIBY er jo et samarbejde med NH, og der er fra NH frem-
sat ønske om, at der aftales en anden fordeling af overskud/un-
derskud.

Der skal være en forhandling mellem klubberne i februar.
FESTIBY siger f~rvel til Bent Enghoff efter et godt stykke

arbejde, men siger samtidig velkommen til Poul Erik ~ielsen, der
er Bent.s afløser.

Lottoholdet under Annelise har hjemmebane på Nørherredhus,
hvor de næsten spiller l gang ugentlig. Det har for jer været
en noget svingende sæson, men gennem nytænkning, har I formået
at nå et meget fint slutresultat.

Jeg vil rette en tak til Annelise/Carlo for et godt styk-
ke arbejde.

Samtidig tak til Nørherredhus for godt værtsskab.



Et andet aktiver vort klubhus, som vi på alle måder kan
være glade for at have rådighed over.

Det styres godt og sikkert af Bent Enghoff, der har et par
solide hjælpere i Arthur og Peter.

Alle NB.ere er glade for Jeres arbejde og den "service" I
yder klubhusets gæster.

Et lille men er der dog, og det skal rettes til Idrætsfon-
dens bestyrelse. Vi kunne ønske, at vi fik friere forhold til
afvikling af arrangementer i klubhuset. Vi håber, at en for-
handling med fondsbestyrelsen kan løse op for disse forhold.

Mødeaktivitet:
Foruden bestyrelsesmøder, spiller- og klubmøder, der har

været afholdt i løbet af året, har vi deltaget i møder under
JBU, SI, SIUNA, Idrætsfonden og møder afholdt af fritidssekto-
ren under Nordborg Kommune.

Økonomi:
En afvikling af en generalforsamling uden snak om økonomi

er nok utænkelig, og i den forbindelse er NB ingen undtagelse.
Vi fremlagde på generalforsamlingen i 1985 et budget for

året, men det har desværre vist sig, at indtægterne er svigte-
de på vigtige områder samtidig med, at udgifterne på andre om-
råder har været større en forventede og budgetterede.

Det må konstateres, at årsresultatet ikke er blevet det vi
fra bestyrelsen forventede.

Det budget for 1986, der senere fremlægges af kassereren,
vil vise, at NB på enkeltområder skal køres strammere.

Alle må være med til at bære beskæringerne.
Jeg vil ikke i denne del af beretningen undlade at gøre op-

mærksom på, at det er helt galt med Nordborg Kommunes ordning-
Nord-Als Ordningen - der omhandler medlemstilskud til forenin-
gerne.

Jeg har tidligere gennem læserbrev i avisnrne gjort op-
mærksom på det forhold, at klubberne må foretage et større og
større arbejde for at skaffe penge til driften af klubberne.

Det bevirker, at der til stadighed må ofres resourcer på
arbejdsområder omkring økonomi, hvor indsatsen meget mere var
påkrævet i arbejdet med ungdommen. Dette har der dog ikke været
X~NN stemnign for i kommunalbestyrelsen.

Ud af vort beuget udgør ordningen ca. 16.000,- kr. Ca 6%.
Regnskabet fremlægges senere af kassereren.



Fremtiden:
Her ved det nye år er det svært at gøre forudsigelser - men

jeg vil håbe, at det bliver et godt år for NB - så alle får op-
fyldt deres sportslige ønsker, og at det gode kammeratskab i
klubben må fortsætte og udvikles.

Når såvel det sportslige- som det kammeratlige er godt, er
der for mig ingen tvivl om, at året vil bringe gode resultater.

Nu ved afslutningen af beretningen vil jeg sige tak til al-
le, der i løbet af året på den ene eller anden måde har ydet en
indsats for NB. Uanset indsatsen har været stor eller lille har
den været et godt rygstød til klubben.

Vi værdsætter Jeres indsats, og den værdsættes og respekte~
res i vort lokalsamfund og andre steder , hvor NB repræsenteres~

Jeg vil rette en tak til mine bestyrelseskollegaer for et
godt og seriøst stykke arbejde. I har været gode at samarbejde
med.

På generalforsamlingen i aften skal vi sige farvel til 2
bestyrelsesmedlemmer -~Finn Christensen o~Bent Enghoff - der
begge ønsker at trække sig fra posterne.

Der skal lyde en tak til Jer begge for et godt stykke ar-
bejde til gavn for NB og til glæde for medlemmerne.


