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Fodboldåret 1988 er overstået og på generalforsamlingen i
aften kan vi lade blikket glide tilbage over fodboldåret 1988,
med de ting, der er sket for NB.

Et tilbageblik gælder såvel de sportslige resultatet, klub-
liv som det økonomiske resultat. Videre gælder det samarbejdet
med organisationer vi er tilsluttede samt forholdet til de kommu-
nale myndigheder.

Vort serie II hold har været gennem en sæson, hvor resulta-
terne har været svingende.

Det er mit indtryk, at holdet under Leifs ledelse og med en
altid helstøbt indsats, altid bør være at finde i toppen af serie
11- spillermaterialet er godt nok.

Jeg håber, at I har høstet så mange erfaringer, at NB frem-
tidig vil være en klub med mindst serie II status.

2. holdet i serie IV leverede en sæson, hvor de hele tiden
var med fremme i spidsen, men i sidste ende glippede oprykningen
til serie III.

3. og 4. holdene begge i serie V viste hele sæsonen gode
takter, og det gav for NB det mærkværdige resultat, at begge hold
rykke op i serie IV fra 1989. Tillykke med oprykningerne.

1989 er altså året, hvor NB har 3 hold i serie IV.

Jeg vil ligeledes ønske damerne tillykke med oprykningen,
og tillykke til drengeholdet med det Jydske mesterskab.

På trænerside fortsætter Leif Jørgensen med l. holdet. Keld
Høi, der har trænet 2. holdet i 1988 stopper p.gr.a. arbejde med
trænerarbejdet, men han har sagt ja til at være holdleder for l.
holdet. Dette arbejde overtager han efter Johs. Nissen, der i
et par år har været nonkel" for spillerne.

Per Lund har æren for 3. og 4. holdets oprykninger, og han
fortsætter med dette trænerarbejde i 1989.

Til afløsning for Keld indtræder Brian Olsen som træner for
2. holdet.

Jeg ønsker alle trænerne og spillerne held og lykke med sæ-
son 1989.

I bestyrelsen gar vi besluttet, at ynglinge fra 1989 skal
høre under seniorafdelingen administrativt. Vi håber med den æn-
dring, at vi kan knytte ynglingespillerne tættere til seniorspil-



lerne og på den m~de lette overgangen for dem fra ynglinge til
seniorspillere.

Carsten Hald er startet som ynglingetræner fra årets begyn-
delse - velkommen igen i NB.

Konsulantarbejdet, hvor John Pedersen tog over i 1988 har
været under udvikling og arbejdet er blevet omstruktureret i et
samarbejde mellem Niels Ole Bennedsen og konsulenten.

Konsulentarbejde er af stor betydning for oplæring og udvik-
ling af trænerne og spillerne, og det er til stor støtte for le-
delsen i ungdomsafdelingen.

I bestyrelsen har vi følt, at ~dmiBistrationen i ungdomsaf-
delingen er blevet styrket ved tilgang af Ernst Sønnichsen som
kasserer og Arne 0stergaard som sekretær. Sammen med ungdomsafde-
lingsformanden har de i løbet af året på forkant taklet mange
problemer i deres vorden, og vi har undgået unødvendig utilfreds-
hed og uro.

Ole Dall overtog i 1988 formandsposten i old-boys. Afdelin-
gen køres godt og solidt med en trofast medlemsskare. Ole tager
sin del af arbejdet i bestyrelsen, og afdelingen leverer hjælpe-
re til aktiviteterne i NB.

Det er ikke let at være kampfordeler, det kan Birger vel nok
sande efter sin første sæson. Den er oplevet på godt og ondt.

Jeg vil appallere til alle trænerne om, at I ikke fremsætter
ønsker om unødvendige ændringer eller flytninger af de indgåede
kampaftaler. Mange problemer kan undgås ved, at I følgerne de pla-
ner, der er lagt - og som I selv har været inddraget i.

Bestyrelsen skal i løbet af 1989 evaluere forsøget med om-
kostningsgodtgørelsen. Har den virket efter hensigten, er det
blevet lettere at skaffe ledere, kan beløbet anvendes bedre på
anden måde, skal der i det hele taget betales for træner/leder-
arbejde, hvad ønsker I af ordningen for fremtiden.

Evalueringen skal v~se, hvad I vil fremtidig 1990 -.

I bestyrelsen har vi efter sidste års generalforsamling til
i aften færdiggjort arbejdet med NB.s fremtidige struktur og or-
ganisation samt hæfter "Hvem hør havd i NB". Arbejdet er afslut-
ningen på resultatet af vor klubkonference i dec. 1987.



Vi håber, at I vil tage godt imod arbejdet og, at I gør
brug af det fremover.

Det udarbejdede henvender sig til alle, der er interesserede
i NB.

NB har igen i 1988 haft et godt og udbytterigt samarbejde
med klubbens sponsorer. Uden denne velvillighed fra erhvervsli-
vet på Nord-Als var vi i mange henseender dårlig stillet.

Tak for den positive måde I modtager Peer, når han henven-
der sig til jer.

Til gængæld for dette, deltager NB gerne når erhvervslivet
kalder.

Aktiviteter i NB er der ikke mangel på - jeg behøver bare
nævne i flæng: FESTIBY, LOTTO, AKTIVGRUPPEN,NORD-ALS CUP, KLUB-
HUS, SPORTEN, KLUB 22.

I gør alle et stort arbejde for at hente penge til NB - u-
den denne indsprøjtning fra jer kunne klubben ikke køres.

FESTIBY i samarbejde med NH er blevet et sikkert arrange-
ment, hvor takket være god ledelse og mange frivillige hjælpere
årligt henter et stort tilskud.

Lottoholdet har forstået at tage nye tiltag, og dette har
gjort, at resultatet er særdeles flot. Vi havde bange forvent-
ninger til 1988 henset til, at vi har set lotto standse andre
steder. Vi har oplevet start af lotto i såvel Radio Sønderborg
som i Radio Als, men I har holdt fast.

AKTIVGRUPPEN har i 1988 været medvirkende til gennemførel-
sen af flere arrangementer med nyt tilsnit. Gennem disse aktivi-
teter har NB i lokalområdet - ja~ endog længere væk - høstet
laurbær. Seriøsiteten i arbejdet bringer store kunstnere til
Nord-Als. Vi ser med spænding frem til Johnny Cash i maj 1989.

Vor NORD-ALS CUP har udviklet sig til en kvalitetsmæssig
god fodboldcup med international deltagelse, og med deltagelse
af de be~ste danske Y og U hold. I Videre arbejdet målbevidst
på økonomiområdet og for første gang er cup.en afsluttet med et
positivt resultat. Det tegner godt for fremtiden.

Vort klubblad SPORTEN har også redaktionelt været i god ud-
vikling. Der har været faste terminer for udgivelse, og der har
været større bredde i stoffet, og der er set tilgang af stof fra
ledere/trænere m.fl.

KLUB 22 - seniorerne - har jo tradition for "julehyggevirk-



sonhed" - og I holder sammen på "pensionisterne" - der altid er
aktive når der kaldes på hjælp.

Klubhuset vort naturlige samlingssted var ved sæsonslutning
noget slidt - helt naturligt af så mange menneskers brug - Bent,
Arthur og Svend har længe haft planer om en gennemgribende istand-
sættelse, men vi har været afventende, idet lejekontrakten med
NIC udløb pr. 311287. Vi rykkede længe for en ny kontrakt, og det
er nu resulteret i, at der er indgået en ny 5 årig lejekontrakt
m.h.t. klubhuset. Kontraktperioden udløber 1993.

Efter kontraktens indgåelse har klubhusledelsen lavet plan
for renoveringen. Der er for nuværende lagt nye tæpper og malet
og tapetseret. Alt fremtræder nu virkelig nyt og pænt. Jeg op-
fordrer til, at I bruger huset _ men brug det med omtanke, så vi
undgåe unødvendige reparationer.

I forbindelse med renoveringen er der givet tilskud fra
Fabrikant Mads Clausens Fond kr. 10.000,- og Sparekassen Sønder-
jylland kr. 3.000,-. Men arbejdet beløber sig til så stort et
beløb, at der søges yderligere tilskud.

Vort samarbejde med Nordals Idrætscenter har udviklet sig
meget positivt. ~±XXRX~Rk±RxRxxgRNxx~±g±x~Rxax±aiRxx~Rxx±N~gix

~mi~x~EiRmRxx~~x±ixx*XNX±ikR±X±kkRxkaNxMN~gixx±xxix±æ±XR±
xamHxER~~R~x~gxx±xNHXXX~xx±iRixRxx~x~xa±xzRNtRxiR~RiXRN

Småproblemer opstår, men de løses i fællesskab.

Vi har i efteråret henledt Nordborg Kommunes opmærksomhed
på, at der er mangel på lysbaneanlæg på Nord-Als. Dette har re-
sulteret i, at der fra kommunen er anmodet om indhentelse af o-
verslag på omkostninger ved anlæg af et sådant anlæg - det er
vort håb, at dette udmønter sig i, at der etableres yderligere
l anlæg.

Vi har deltaget i de møder, der har været indkaldt til i
kommunalt regi.

Ligeledes har deltaget i møder under J.B.U., SI og SIUNA.
I et forun under fritidsnævnet er der dannet en arbejds-

gruppe, der skal se på fordeling af haltimer m.v., i dette ud-
valg er NB repræsenteret.

Ingen generalforsamling uden tale om økonomi - NB er ingen
undtagelse - vi er gode til at tjene penge, hvilket vil fremgå
at kassererens senere forelæggelse af regnskab for 1988 - men
vi er også gode til at bruge penge - det vil også fremgå af regn-
skabet.



Årets resultat er ikke resultatet af et enkelt bestyrelses-
medlems arbejde - hele bestyrelsen er delagtig i resultatet.

Vi har henset til den gode indtjening i nogen situationer
givet los for udgifter, hvor vi - hvis vi skulle holde vort bud-
get - skulle have slået bremserne.

Andre budgetoverskridelser skyldes direkte fejlbudgettering
ved udarbejdelsen i DEC 1987. Vi klynker ikke, det falder kun
tilbage på os selv.

For at ingen nu skal være i tvivl vil vi leve op til det
budget vi fremlægger til 1989, og vi vil for overskridelser på
enkelte poster kræve modsvarende besparelser på andre punkter.

Den videre regnskabsgennemgang vil jeg overlade til kassere-

Afslutningsvis vil jeg rette
re og hjælpere i NB for det store
til gavn for ungdommen i Nordborg
ge i lokalsamfundet.

Tak til mine bestyrelseskollegaer
arbejde i 1988.

en tak til
frivillige
Kommune og

alle trænere, lede-
arbejde I udfører
til glæde for man-


