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Formandens beretning til
generalforsamlingen tors-
dag, den 28. l. 1988.



Vi er nu nået ind i 1988 - Nytår er passeret - og vi kan.
gøre et tilbageblik på året 1987 for NB og alle aktiviteter om-
kring klubben.

Tilbageblikket gælder sportslige resultater, klublivet med
de gode kammeratskaber og klubbens økonomiske forhold.

Jeg vil kort komme ind på NB.s forhold til tilsluttede or-
ganisationer, idrætsanlæg og kommunale realtioner.

For at starte med det alle interesserer sig for, når man
mødes og det der spørges til først - hvordan klarede I jer - så
vil jeg da ikke lægge skjul på, at vi så hen til sæson 1987 med
spænding for vort serie II holds vedkommende.

Hvad var realistisk for vor fremtid. Vi var fra bestyrelsen
fra start klar over, at det ikke var nogen nem opgave holdet blev
sat på, men vi havde tillid til såvel John som træner som til
spillernes formåen, og vort håb var blot på en placering så en
forbliven i serie II var sikret.

Holdet voksede med opgaven, og
rien - specielt i efteråret, hvor I
det var godt præsteret. ~~. ij

Vi så en blanding af gode
spillerede, der med erfaringen
for de, der nu er stoppet i l.
tiden.

Yderligere
4 hold - vi har

det var med til at præge se-
hele tiden var med i front -

prøvede kræfter og af nye unge
viste sig at være gode arvtagere
holds regi. Det lover godt for frem-

havde vi seniorhold
altså en god stabil

Ah·tI #I.f) ~ .f//
i serie IV, V og Vl, i alt
spillerstab i seniorafdelin-

gen. /
Omkring holdenes placeringer, spillere m.v. vil jeg overla-

de dette til spillerudvalgsformanden.
Ungdomsafdelingen har også vist godt arbejde i 1987 med dren-

ge B som kredsvindere under ledelse af Lars Møllerskov. Tillykke
med resultatet.

Andre resultater og placeringer i ungdomsafdelingen vil bli-
ve omtalt af ungdomsafdelingens formand.

Jeg vil afslutte denne indledende del af beretningen med at
sige tak til samtlige trænere og ledere for det gode og seriøse
arbejde I leverede igen i 1987.

Når jeg er nået hertil er der dog et lille men - og det dre-
jer sig om nogle enkelte spillere, der ikke kan finde rigtig ind
i folden når det drejer sig om opførsel - de pgl. spillere har
fået en påtale fra klubben - og jeg vil henstille til alle, der
er representanter for NB at I viser god sportslig opførsel - det





Vort serie II hold blev trænet af John Pedersen, og han vi-
ste, at der ved vedholdende seriøst arbejde kunne hentes resul-
tater hjem.

John fortsætter ikke som træner i NB - han skifter trøje
til konsulent jobbet - vi glæder os til det fortsatte samarbej-
de med ham.

Leif Jørgensen - ham med den klare stemme - kom fra Graa-
sten til os i 1987 som træner for serie IV holdet - du er fal-
det godt til, spillerne er glade for dig og vi er tilfredse med
det du har opnået i 1987.

Spændende at, hvad 1988 vil bringe med dig som træner for
l. holdet.

Vore serie V og serie VI hold blev trænet af Jan Wind og
han fik Poul Christiansen og Math. Antonisen som holdledere. I
har alle tre gjort et virkeligt godt stykke arbejde under ikke
altid lette forhold - det er hos jer der bliver hentet reserver

Tak for godt arbejde.
Som ny træner for vort serie IV hold er tiltrådt Keld Høi,

der efter nogen års fravær fra Nordals igen har fået bopæl her-
oppe~ V~lkommen til trænerjobbet.



Vor konsulentordning lykkedes det heller ikke i 1987 at få
til at fungere, idet Thorvald Rasmussen på grund af trænerman-
gel var nødsaget til at påtage sig trænerarbejde med junior.

Dette arbejde havde et sådant omfang, at egentlig konsu-
lentarbejde ikke kunne klares samtidig.

Vi beklager meget, at Thorvalds konsulentarbejde skulle
slutte på denne måde, det har han helt bestemt ikke fortjent,
og vi har ikke opnået det udbytte, som vi fra klubben så frem
til, og det har været utilfredsstillende for Thorvald.

Konsulentarbejdet i en klub som NB er meget vigtigt. Det
er gennem målrettet arbejde i ungdomsafdelingen vi skal fostre
fremtidens spillere.

Det er også gennem konsulentarbejdet vi skal søge nye ve-
je skabe bredde og gøre plads til flere - måske ikke altid re-
sultatrettet. Der blæser nye vinde for området breddeidræt, og
det arbejde vil vi også gerne være med i.

Stor tak til Thorvald for et godt solidt arbejde igennem
mange år på forskellige fronter - han har arbejdet under motto-
et "Spørg om hjælp og du får aldrig nej".



Tidligere i beretningen var jeg inde på trænerområdet, men
jeg vil vende tilbage til dette igen, og det set ud fra, at vi
fra bestyrelsen og konsulentens side har store problemer med
at få alle pladser besat. Det skal da straks være indrømmet,
at ingen bliver rige af at være træner i ungdomsafdelingen eller i
seniorafdelingen, hvor det drejer sig om frivillige ledere.

Ved sæson start 1987 indførte vi reglen om omkostningsdæk-
ning for at give lidt kompensation for de økonomiske forhold
ved trænerarbejdet - vi håbede, at NB med_denne-forsøgsordning
fremtidig nemmere kunne hverve trænere/ledere - men det er ikke
blevet lettere.

I efteråret 1987 gik vi igang med trænerne for sæson 1988
for de berørte områder, og der er rettet henvendelse til mange
personer - det er virkelig mange - for at træde hjælpende til.

Ved tiltag fra konsulenten og Verner Petersen er der i NOV/
DEC rettet henvendelse i næsten alfabetisk rækkefølge til med-
lemmer i foreningen om tilsagn om at påtage sig trænerarbejde.

Vi håber, at anstrengelserne vil bære frugt og, at vi ved
sæson start 1988 vil have alle pladser besatte.

Jeg vil indtrængende anmode om, at alle spillere, når I
kommer til det tidspunkt, hvor I vil trappe ned da at huske på,
at I havde frivillige ledere til rådighed - det skulle der også
gerne være til efterfølgerne - så start på en træneruddannelse.



Old-boys afdelingen har igen i 1987 arbejdet godt og so-
lidt, og vi vil fra bestyrelsen udtrykke tilfredshed med ar-
bejdet.

Vi tager i aften afsked med Gunnar Jørgensen som formand
for old-boys efter mange års godt lederarbejde. Gunnar har ved
sin deltagelse i bestyrelsens arbejde på det seneste ~ret med
i uarbejdelsen af den nu velfungerende kørselsordning, og han
har været med i strukturarbejdet m.h.t. NB fremover.

Tak til Gunnar for godt foreningsarbejde - og du ønskes
held o lykke med dit nye job i Kolding/Vejle.

Har du tid - er jeg sikker på, at der vil være foreninger,
der på det nye hjemsted kan bruge dig.



Mange pladser på et hold kan være svære at bestride, men
en endnu sværere plads er "Kampfordeler-pladsen" - her er det
ikke egen træner eller ~edspillere, der giver problemer - nej,
her er det fra alle sider messpillere, modspillere, holdledere
og trænere, der på alle måder kan forstyrre arbejdet med at
fastsætte, ændre, udsætte eller aflyse - der gives kort varsel
til mange ting - men Svend Wrang har igen i 1987 klaret opga-
ven med bravour, og det er efter eget ønske han fratræder -
trænerjobbet ligger ham mere på.

Som ny kampfordeler bydes velkommen til Birger Andersen,
der ikke er ukendt med planlægningsarbejde på idrætsområdet, i-
det han gennem flere år har beskæftiget sig med planlægning af
sportslige aktiviteter på Danfoss.



Dommerklubben har senest i efteråret ved udsendelse af en
skrivelse - senere gult og rødt kort gjort klubberne opmærksom-
me på, at der fra hver klub skulle tilmeldes.personer til træ-
neruddannelsen svarende til antal hold tilmeldt i senior.

NB har klaret kravene - vi har træneremner på kursus. Vi
håber vi får gavn af jer på området.



Afviklingen af Nord-Als Cup foregik igen i 1987 i pinseda-
gene. Fra tidligere år var cupbestyrelsen vel næsten af den me-
ning, at de havde de højere magters bevågenhed m.h.t. godt vejr -
men de blev sat alvorligt på prøve - vejrforholdene kunne vel
dårligt blive værre med vedvarende regn lige ind til afslutnings-
ceremonien i idrætshallen - så brød solen igennem.

Det dårlige vejr satte dog ikke nogen stopper for afviklin-
gen af kampene. Det er virkelig lykkedes jer at skaffe kvalitets-
fodbold til Nordals i pinsedagene. Der er en passende blanding
af dansk ungdoms tophold og udenlandske hold. Vi kan være stolte
af som klub at stå bag sådan et arrangement.

Vi øn~ker cupbestyrelsen et godt arrangement igen i 1988.
Det gode arbejde i Nord-Als Cup har givet kontakt til Brønd-

by Boldklub, hvor der nu via cupudvalget er indgået en aftale om,
at der udveksles hold til Nord-Als Cup og Copenhagen Cup.



At NB er meget aktiver ingen nordalsingere i tvivl om. Vi
har lederteam, der styrer vort Lotto på god måde, og det indbrin-
ger klubben en betydelig økonomisk støtte.

Det samme forhold er gældende for vore medlemmer i komiteen
for FEST I BY, hvor NB.ere er toneangivende i hele planlægningen
og afviklingen af arrangementet.

Til de 2 ledergrupper skal lyde en tak for det store arbejde,
men samtidig også en tak til alle de hjælpere som uge efter uge
og år efter år stiller sig til rådighed som hjælpere.

Uden jeres indsats var NB en "økonomisk" fattig klub.

Vi har jo en aldrende klub - "Klub 22" - der er for NB.ere,
der har nået en vis alder. I deltager gerne som hjælpere og ar-
rangører ved forskellige lejligheder, hvor NB skal vise flaget.
I er både til økonmmisk og praktisk hjælp ved mange lejligheder.

Vort klubhus - dets lidenhed taget i betragtning - bliver
flittigt brugt både til møder og ved festligheder. Den daglige
drift varetages på god måde af Bent og Arthur.

Vi hilser tiltaget med kortspil og kammeratligt lørdag ef-
termiddag velkommen - det er med til, at huset også benyttes i
den fodboldmæssige "døde" periode.

Aktivgruppen har også igen i 1987 været på stikkerne, de
har gennemført flere arrangementer, hvor de har tjent penge til
gavn og glæde for NB.

Et nyt tiltag var i samarbejde med Hotel Nørherredhus, at
lave et fællesarrangement med skuespilleroptræden på verdens-
plan samt efterfølgende dans.

At gruppen gik ind i dette var ikke udsigten til en stor
gevinst, men alene at der skulle gøres et forsøg på at få et
publikum til "huset" til en sådan aften. Det lykkedes.

I har gjort et godt arbejde.



Det er med stor tilfredshed vi fra NB nu kan konstatere, at
udvidelsen med en hal mere ved Nordals Idrætscenter rigtig tager
form. En mange og lange forhandlingen kom projektet igang, og vi
vil ikke lægge skjul på, at vi er glade for placeringen ved cen-
tret, selvom der bliver gjort indhug på de grønne områder.

Vi glæder os til hallen kan tages i brug ca. 1.3.88.
Til daglig er centret vort hjemsted, og vi finder samarbej-

det med centerledelsen og de ansatte fungerer fint. De problemer,
der opstår, har ikke været større end, at de har kunnet sættes på
plads.

Noget nyt for sæson 88 bliver, at vort serie II hold får
mulighed som eneste hold at benytte kampbane II som træningsba-
ne, det bevirker, at der vil blive yderligere plads til vore øv-
rige seniorhold, så træningsforholdene banemæssigt bliver væsent-
lig forbedrede.

Sammen med Idrætscentret skal vi i 1988 forhandle ny lele-
kontrakt vedr. vort klubhus, og det er vort mål, at der i kon-
trakten bliver indføjet regler for begunstigelser ved indkøb fra
centret.

Sammen med 4 andre idrætsledere og en leder fra ungdomsor-
ganisationerne har jeg været med i en udpeget arbejdsgruppe, der
har bearbejdet forholdene omkring vor NORDALS ORDNING.

Der er afholdt en del møder og på nuværende tidspunkt af-
venter vi den politiske reaktion på det af os skitserede for-
slag til ændring/nyordning.

Da vi i vort arbejdsgrundlag ikke har haft afstukket nye
økonomiske rammer, er der ikke i vort forslag de store økonomiske
forbedringer.

På det seneste har vi været kaldt til møde på Rådhuset med
fritidsnævnet og Broballe Idrætsforening, idet såvel NB som Bro-
balle har ansøgt træningstid i Dalen TIR/TOR kl. 1830-2000. Ef-
ter forelæggelsen af vore og Broballes argumenter blev vor ansøg-
ning fastholdt. Vi har nu fra kommunen fået skriftlig bekræftet,
at Broballe i år får den ansøgte træningstid i Dalen, og at for-
delingen herefter skifter hvert andet år. Hvis der ikke opstår
en ny situation.



NB har igen opfyldt sin forpligtigelse ved at være repræ-
senteret på møder under JBU, SI, SIUNA, hvor der ingen af ste-
derne har været problemstillinger på dagsordnerne.

Lokalt har vi afholdt et antal nødvendige bestyrelsesmøder,
der indgår som et naturligt led i klubben drift.

Vi har i løbet af året arbejdet med forslag til lovændring
i foreningens love, der giver forældre indflydelse og stemmeret
på generalforsamlingen. Bestyrelsen fremsætter senere på gene-
ralforsamlingen forslag til lovændringen, og forslaget vil bli-
ve nærmere begrundet på det tidspunkt.

Et andet område, der har lagt beslag på en del mødeaktivi-
tet har udformningen af klubbens fremtidige struktur og kompe-
tencefordeling.

Dette arbejde afsluttedes i DEC 1987 med, at vi fra besty-
relsen indbød et bredt forum og personer fra aktive spillere,
trænere, ledere og sponsorer til en drøftelse af foreningens
fremtid på en klubkonference.

Efterfølgende er de ting, der kom frem som forslag eller
ideer blevet gennemarbejdede, og det er sikkert, at vi fremover
skeler til disse ideer.

Vi har også søgt at styrke ungdomsafdelingen, hvor vi frem-
tidig vil foreslå, at afdelingen tegnes ved en formand, der har
en sekretær og en kasserer til sin rådighed.

Bestyrelsen har til generalforsamlingen emner til disse
vigtige personposter.

Økonomien har selvfølgelig været genstand for stor opmærk-
somhed hele året, idet vi gerne ville leve op til, at det kør-
selsbudget vi foreslog på generalforsamlingen i 1987 blev holdt.

Jeg vil overlade den nærmere gennemgang af regnskab m.m.
til kassereren, hvor der vil blive lejlighed til at stille
spørgsmål.

Igen i 1987 har vi mødt stor velvilje ved henvendelse til
vore sponsorer - både nye og gamle - og Peer der står for dette
opsøgende arbejde oplyser, at han altid ~øler sig velkommen,
og at der er stor forståelse fra de forretningsdrivende for NB.s
behov for sponsorer.

Tak til samtlige sponsorer for den støtte I giver til NB.



Jeg vil slutte beretningen med en tak til bestyrelsesmed-
lemmerne for et godt og seriøst arbejde i 1987 samt tak til al-
le, der på den ene eller anden måde i løbet af 1987 på den ene
eller anden måde har deltaget i klubarbejde i forbindelse med
NB.


