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Formandens beretning til
gener~lforsamlingen :r dag,

S3 er vi i ~m igen nået til det tids:Junkt, hvor der skal
ge~es status over forløbet af det foreg~nde års aktiviteter,
de s~ortslige resultater, det kammeretlige og ikke min'st de
økonomiske forhold. Beretningen vil ligeledes omfatte korte om-
taler af forholdet til de kommun e myn~igheder og de organisa-
tiGner NB er tilsluttede e

O~<ring de sportslige aktiviteter 0E forventningerne ved
st~rten af 1986 til disse kan jeg idag .onstatere, t vore for-
ventningen lev opfyldte.

NB kom rigtig rodt fra start det gælder både i seniorafde-
lin~en og ungdomsaf~elingen, der ogsA omfatter vore piger o ju-
nior damer.

Under lerlelse af vore gode trænere og ledere kæmpede vort
serie 3 hold sig genmern turneringen, hvor de he e tiden .å pla-
cerpde blandt de be ste - i lange perioder pr, _. pladsen~ ~en e
plqceriDg gjorde, at der på intet tidspunkt blev Hforæret" ho -
det sejre - der måtte kæmpes for .vert point.

~et kræver noget, når man hele t'den ska y~e optimal ind-
s3tS - ~en I klarede det - og slutresu tatet blev oprykningen

Vort serie Vlhold ydede ligeledes en storartet præstation
i den :o~lø ne sæson, ~vor d form~e e at b ive krposvindere -
men dette v~r i ke nok - de fortsatte med fodbold og n~ede søn-
~ag, den 7. DEC 1986 til finalen om Jydsk mesterska , bvor de fe-
jede ~odstanderen Auning ud af banen me -.

I har også tid igere sammen med Jan fået den velfortjente
hyldest - endnu enE:2Y'.G .•..ill kke - det V3r 11B.8 første Jydsk me-
stersi<ab.

~~jre kredsvindere b ev Ynglin;e A, junior damer og piger,
og lilleput M blev vindere af SI-pokal t'JrneriYlgen.

Jerr vil endnu eng~ng ønske er tillykke med resultate~ne.
:=n 8åd-::'11sportslig høst g?3.:'i. ke u~8agtet hen - lTB bliver



godt ~talt.~ orrvore aktivitpter værdsættes.
~~xrme~e re e øreIse vedr. resu tater m.v. vil jeg ovprlade

til s~illeru1valgsforillanden og ungdomsfor~an en.
:PG vil slutte denne de af
træneT€, ledpre o~ ~~illere

eretDjn~en ~ed at sige
=or gQrl ir-jE~ts i _986,

tak til
oe lad

',Ti 'nette ved fsl1J.tniDge;r.af s,s TI 1986 sige f'av>veltil Cilr-
sten H~ld som træ~er f r 2. ho det efter flere ~rs godt ud~ørt
trTner~rbejde. Vi ønsker Carsten be d og ly ~e i ~u~jeved.

::0':; ny træner t'l 2. ".0 det er der iDdg~et kontr;-v ~ed.
se .ei= J~rgen - han har e ne~ de sidste ? ~r vist sode resulta-

ter i Graasten ~ og vi ser frem til samar ejdet ~e, g.::pde.
tnsættplsen af 2 så højt kvalificere e tr::pnerei suidsen

af se~iroafde inge- håber vi, vil qive gode s?ortslige resulta-
~pr, ~g at deres ~rcejde ill2'~re ti inspirati0r =or Cl Je i ~B.

C~kring Leif v'l jeg yderligere opl se, ?t planen er, at
~an fra 1988 overtager.trænerarbejdet for l. holdet •

..J C?/V.$(i;,r,!

?o le (Poul Erik =. ) overtog ved årssviftet træningen
=or 3. og 4. ho det, vi gi__ 'o ud fra, at der kun vpr spillere
til ~ seDiorho d, men ~en på =orAret viEte det sig, at der var
s~illere ti yderli ere et hold, og det evirk.de, at PoJle måt-
tp have ass'stane - og Jan Wind trAdte beredvilligt til. Jan o-
vertog spnere 4. holdet og 5. holdet styredes af ~lath. Antonisen.

uaD førte • holdet gennem ti det Tidl. omta te gode re~

_or 1987 trær-er vend Hansen 3. hol et, Jan VHnd 4. -o det
og ~ath. Antonisen fortsætter som holdleder for 5. heldet.

'?"onsulent:
:~orvald Rasmusse. fortsatte :onsulentar e 'iet j 19R7 og han

ke-v>erige" i 1987 med dette vigtige arbejdsomr~de til støtte for
~.9>pe~tranere som srillere i ungdomsaide ingel1~

~r~ejdet har dog været no et forstyrret af, at der ti igt
~~ ~æso~en opstod trænerproblemer, der gjor~e, at Thorv?l var
~0ds2~pt til i perioder at virke som både konsu ent og træner,
hvi ~et er me et forstyrre .de for ans arbejde~

'i h.s:1::;pr , at _onSll ~nten får arbe ,j'isroi 987 ~



Trænere ungdomsafdelingen:
Efter nu at have berørt vor konsulentordning for ungd ms-

af e_ ingen, Vil j g ikke undla e at omme ind på trænerarbejdet
i ungdomsafde ingen

Vi har gennen de senest år onstateret større og større
vanske_igheder med t:å nogen ti at påta e sjg træner- og le~
derarbe;de for vor store ung omsaf elings

Der har fra trænerne fere gan e i de senste ~r været rø-
ster fremme om, at en ordning m d en rime ig go tgørelse for ar-
bejdet nok ville gøre det _ettere for bestyrelsen og ungdomsfor-
manden at skaffe trænere og ledere.

Efter en god økonomisk start af 1986 mente vi fra bestyrel-
sen, at mulighederne for en or ning med en rime ig omkostnings-
godtgørelse k nne gennemføres.

Vi fandt ~id erne o kunne fremkom~e me et forslag til en
3 årig forsø speriode.

Det har o~ vi t sig, at et ikve er b evet r.em~ere at s af~
fe t~æ ere.

Den ordn·ne om omkostningsgodtgørelse der nu er gældende,
blev til v~d, at der b ev holdt drøftelser med s3vel kons' ent
so~ trænere, og efter at ~ave set å de ~ors ag, der var frem-
lagt, traf bestyrelsen eslutning om ordningens endelige udform-
ning.

Nogen vqr tilfredse andre gav udtryor ti fre shed.
Vi kan nu oplyse, at ordningen er gældende for samtlige træ-

nere for hold i ungdomsafde inyen samt for 3., 4. holdet senior.

Old boys:
N .s old-boys a deling er stadig stor og ~eget aktiv.
Vi an frg hovedforeningen kun udtry ke til~re shed mec et

ar ej~e der gøres under god so i ledelse af Gunnar me fere.
Old-boys har v ret gennem turnpringen i 86 me 4 tilme d-

te hold, de al e sluttede med gode placeringer.
For starten af 1987 er agt en tur til Fr;::1n.rig, hvor. er

skal dyr ed kammeratligt samvær, spilles f d o d og _ormentlig
smages på den ode frans e nationaldrik.

Jeg ønsker o d-boys afde ingen alt godt for 987, og t k for
den indsats I ydede på mange fronter med hjæ p til NB i 1986.

Kampfor e er:
Svend Wrang arbejde sig so idt gennem kampfor e_erjobbet i

1986, og det samtidig med, at han trænede "sine pj_ er" til et



godt resu1 t<-)t.
Fra starten af sæson 987 vinder EDB-al eren også ind n:

fodboldområdet, idot JBU vi starte med at p .an ægge så meget af
tu:cneriY'gr-;DSO'TI Pluligt ved Cl lere, e fra sæsonstart at til yrle
k b~erne, at rle kan medde e ampaftaler, tidspu~ ter s~ der ka
udsendes en spi -eplan, hvor ti spurkter m.v. vi fremgå ve tur-
neringsstart.

Dommere:
Vi er igen i år blevet gjort opmærk om på prob pmerne for

dommerforeningen med at fremskaffe dommere nok, og vionfordres
stærkt til, at der fra vort område uddannes nye dommere. Jeg kan
kun opfordre til at alle, der har jnteresse for dommergernin
kommer igang med uddannelsen.

Det er til gavu for både os og andre k u bero

Nord-Als C'n:..
T .s cvpkomite gjorde igen' 1986 et fornemt stykke arbejde.

I e nem.førte en å alle måder fornem cup. Unrler afvik ingeD og
senere har vi kun hørt ros - se v en tysk storklub Bremen gav l d~
tryk for forbavselse over, at en cup af s8dan valitet blev gen-
nemført, o han ovede, at Bremen ville ~ede op i stærkere cpstil-

ing i 987.

Idrætscentret:
NB har gennem året 1986 ben ttetNordals Idrætscenter i ke

blot som hjemsted for vore sportlige aktiviteter, men vi har i
næsten 100 % også lagt vore andre aktiviteter i centret.

Efterh2nden som tiden går - vi kender hinanden bedre - er
forholdet ~B ~ idrætscentret ~nidn'ngsløst. _vor der er Sq 'TIange
aktiviteter vil der altid være sm~problemer, der s al t2g~S til
drø~telse. i fe er vi bliver godt beh8ndlet.

Det er medlæde vi nu rdelig ha:c vished for, at deD kommp~-
de idrætshal bli Ter placerot i fcr 'njelse med i1r~tscentrpt -
hvor vil e pJaceri~ge, e lers være berett'get?

I 1ø et af året 1987 skal vi igans med ~y or_~ndJing v.dr.
vort l:)emål af klubhu.syt. I'

/I/~ c' f ~-/"~',";.Ir- ) .•., //I'~ e/t., t 1 -d1
tf ( I f

Sponsorer:
Et or sprog siger~nUden med og drikke •••". Vi må nok sise,

at uden sponsorer kø~er NB ikke.
I en i 1986 er vore reprasentanter bleve godt modtagne, n~r



:~o_('lbo!'gOT. støtte til det +p elleY' int.
a-::s::-'onC-o....Clr~e I!~år valuta for pengene!!.

~eg v'l si e tak til samtlige vore sponsorer for støtten

~3.erp ar ~ange jern i ilder og Jeres rClsulta+~r giver ty-
rieligt ,nrltryx af, at ~ s~prier meders jernet ~r var~t.

;}:tivgruppe, FSSTIBY og Lott0 vore 3 store donorpr hpr uY}-
er lerip se af Benny, Pou Erik og Annelise/Carlo i løbet af

1~86 igen å for~illed ig m~de arhej~e+ for at tjenn pense n
-'-j l .::::"n:"l O[ slær1e ::"orsIle J\!3.ere"*'

JOG vil fra l<lu ben si6'e Jer slle t8.1 f'or eY} zori inde3 tf,
O[ rle+ med håbet o~, at I fortsætter i 1987.

1t~~,,(,. ~~e.-.

I ~or indplse ~~1 ~~len om a t:viteter ken jeg i ke un1-
l~de kl l huset, der i pt ri~.::::liGestyres god+ af' Bp~t n~ Ar-
t!- "r.

Der liver pA alle måder gjort, hV3ri er er mU.i~t for 8t
.yg~e om alle, der ommnr i huset, og husets gæster er godt til-
~redse med arbej1et - det sa0se er vi fra eRtyr~lsen.

Ol" jo et par r'besyærlige" perfonerl!, vis m,::ner kO':Met i
?'ro~-nm=-skuf'?lreog sl-<ylder- det D""'Stqbe::,zg::-'eS11terpr bpst°'Ylt
i, 2-::: T2.: b}iver å:n.=-rke-:::.

forC'l-<elligevær0t repr~senterClt ved ~0rler
u~dpr SI, J U, SIU~A og ~ordborg Kom'YluY1e.

T :IU:!A har d~r i ~or_indelse ~e~ debatten o~kring place ....in-
:Cl~c-~ 0PY1 nye irirætsh81 været svært at _8 fods ag, idet forenin~



ger som på tidl. mø. e i efteråret 1985 tilsluttede sig en enig
indsti in til :ritidsnTvnet om placering ved i rætscentret
p~udse ig fik uko e fødderll og fre:n1{omm d fars ag 0!l1 nyvur e-

Dettp b virkede, at SIUNA-bestyrelsen v.o~ ud af trit med
et flertal a. d tilslutt de _oreninger, og ti kommunen frem-
sendte en skrivelse med anmodning om uds{ydplse af eslutningen
om halplaceringen.

ette pl2ceririgsproblem pr og nu V'stved, at Idrætsfo. de'.
har fået tilsagn om kommunal ga anti for et proje t med place-
ring ved centret.

Det er mi håb, at SI NA.s bestyrelse ikke fremtidig på af-
gøgende punkter ændrer eslutninger u en at høre medlemmerne~

Dette særdeles vigti~e omrA e vil der b_ive gjort r de for
-,redkasc:ereren•. _cm vi s'1mtidie;frem ægge fors ag ti bud2;et fOl~

987.

Som k u~ eder har jeg det indtryk, at komrolnens politikere
ikke ti strx.keligt sætter sig ind i eller kan s~tte sig in i
de problempr, der er ved at ~rive en forening.

Dette sa t med speciel retning mo vor Nordals Crdning. Det
er jo den ordning, der udstikker de økonomiske realtioner fra
kommunen til foreningerne.

Or ningens medlemstilskud er helt utilstrækveligt - f r 987
er beløber 63,0 kr. pr. medlem under 25 er. Let be -øb forslår
ingen steder.

For .TB.s ved ommende ca. 15~000 kr. for 98. et be ø er
af en sådan størrelse, at det semmenlignet me alene vore udi ter
til kørsel l~.ooo kr, kan etra tes som næsten u en betydning.

p itikerne m~ se at få ord~i~gen ført up to date, så ord-
ningen liver pt reelt go e - der skal o~re s~ megen tid på an-
dre ikke sports .ige aktiviteter for at ~Jene penge ti foren'~gs~
arejde - at je nogen gange føler, at det idræt ige kommer i
anden r'f'kk•

Po. it'kerne burde - ikke un t~nke på men ogs~ vise, at de
virkelig betragter det frivillige foreningsarbejde som en go so-
cial foreteelse.

De pence, der gives u på dette arbejde er go t givet ud •
...f/le.A/;tl ,/U!rt-&t ~--7c/Al4h' u)'''.?~•..' .



'i har efter turneringsa s utningen foret8get en nøje ana-
lyse af kørselsudgifterne, som voksede over det budgetterede.

ør turneringsstar en '_87 vil vi fre~ æg e nye retnings i-
nier om_rina kørsel - det være si bede pri1T~t og s~

For at effektivisere se ve _ ubarbejdet arbejder vi ogs~
med en ny org2nisationsp an, der skal UGsti {ke kompetence- og
ansvarsområde r i de fors~el ige ed.

Det er vort åb, at nyordningen vil v~re med til at lette
det 'agli_e arbejde.

For at styrke informationsniveauet har vi ~iden efteråret
hængt dagsordenen til bestyrelsesmøderne op i klubhuset, og ef-
tprfø gende har der været refereret i Sporten.

Vi håber at dette vil ive med cm~prne større indsigt og fø-
ling med, hvad der rører sig.



+++ Arbejdet med at få besat alle trænerjob i ungdomsafdelingen
volder større og større vanskeligheder.

Vi skal fra NB alle gøre en indsats for at skaffe trænere
og ledere i det hele taget.

De spillere, der efter afsluttet karriere lægger støvlerne
på hylden eller går til old-boys eller måske på grund af skade
holder op som aktive spillere, har næsten en forpligtigelse til
at gå ind i træner/lederarbejdet. Meld jer, kom igang - der er be-
hovo Det er jer der skal bringe NB videre frem.



Fremtiden:
Det er mit håb, at 987 vil blive et så/el sports_igt- som

kammeratligt godt år.
Jeg vi henstil e t·l dem, er ikke i 1986 rigtig kunne fin-

de ud af, hvordan de sku e opføre sig, at de ikke t optræder" n~r
de er ' e, ~en at de på værdig måde repræsenterer ~B.

Vi har ikke brug for, at et per stykker ede ~gger det gode
ry har.

Te ti alle der på den ene e ler ander måde har udført et
stykke ubarbejde for NB i 1986. i værdseætter Jeres indsats u-
den hvilken ~B ik _e kunne køre, og der er lo a t u en for NB re-
spekt om arbejdet.

Lige edes ta ti bestyrelsen for et godt samarbejde i 986~


