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NB.ere.i aften ved generalforsamlingen vil jeg ikke som
tidl. år gennemgå forløbet af turneringerne.

Under generalforsamlingen i 1989 blev der fremsat ytrin-
ger fra flere om, at beretningen fremover ikke kun skulle være
et tilbageblik, men også et kig frem på det, der rører sig på
de fronter, hvor det har vores interesse.

Omtalen af turneringerne har været refereret i "Sporten"
for både forårs- og efterårsturneringen med placeringerne.

Et vil jeg dog ikke undlade endnu engang at lykønske med,
det er l. holdets oprykning til serie l.

Ansættelserne af trænere til sæson 1990 har ikke været let,
hverken for ungdom eller senior. Vi har virkelig spurgt mange i
vor søgen.

Det er mit håb, at alle l, der gennem år nyder godt af fri-
villige ledere/trænere husker på, at den dag hvor l ønsker at
slutte eller trappe ned, da står der en klub, der har brug for
Jeres hjælp.

Gå ind i arbejdet, det er Jer der skal bære arbejdet frem-

Det er bestyrelsens håb, at vi de næste år kan hente ledere/
trænere fra egne rækker til samtlige hold - dette gælder både se-
nior og ungdom.

Det er sprotsligt godt - men det er ehlt bestemt også økono-
misk nødvendigt. Vi har som klub en beliggenhed, der påfører os
store omkostninger ved at hente trænere udefra.

Forholdet omkring egne "folk" gør sig også gældende på om-
rådet med dommere. Her var det meget positivt, at vi fik et hold
NB.ere klædt i den sorte dragt. Det giver et positivt forhold
mellem dommerklubben og NB når der skal udsættes dommere. til
kampene.

Vi også fremover markere os på dette område i positiv ret-

Klubbens konsulent arbejder stadig til stor gavn for spe-
cielt ungdomsafdelingen, hvor der er gjort nye tiltag i løbet af-
åreto

Jeg vil blot nævne sandkassehold - de helt små - der sammen
med mødre/fædre kan boltre sig i idrætshallen til leg eller bold-
spil - alt efter den enkeltes temperament o

En helt ny ting har lige haft stabelafløbning - konsulanten



har sammen med ungdomsudvalget indbudt klublederne fra vore om-
egnsklubber til et møde, hvor der skal drøftes muligheden for
at formalisere arbejdet omkring restgrupper - har vi noget vi
kan bidrage med til hold hos dem eller har de noget de kan bi-
drage med hos NB.

Ideen er, at ingen skal gå fodboldledige.

Vedr. ungdomsafdelingen som helhed er det med stor tilfreds-
hed jeg kan se tilbage på det arbejde, der er udført i løbet af
året. Det gælder såvellederteamet som trænerne og alle hjælpere.

Old-boys afdelingen er inde i en stabil periode med et me-
get konstant medlemsantal. Jeg håber at afdelingen fortsat vil
arbejde i samme gode ånd for kammeratskabets trivsel for de ældre
årgange.

Husk blot - selvom man er blevet old-boys er der stadig
brug for Jeres arbejdskraft i det frivillige arbejde på ledersi-
den i klubben.

~.P:rPM~~
Klubbens samarbejdeVEar set ud fra min vinkel været meget

positivt.
De tilbagemeldinger jeg får fra Peer, når han er på sponsor-

jagt er meget positive.
Vi sporer altid stor forståelse fra vore sponsorer - at de

så ikke altid kan opfylde alle vore ønsker, kan vi godt leve med.
Det er mit indtryk, at vi fra klubben leverer valuta for de

midler sponsorerne sætter i os.
Vi er altid parat, hvis nogen kalder.

NB.ere arbejder på mange fronter for at hente midler til
klubkassereren. Der er: FESTIBY, LOTTO, AK1'IVCEi.UPPEN,KLUBHUS,
SPOærEN, NORD-ALS CUP og CLUB 22.

I alle udvalg sidder personer, der gør et stort arbejde for
at få tingene på plads.

Indtjeningen fra grupperne er forskellig - men baggrunden
eller initiativet er også forskellig.

Vore faste gode pengebringere er lotto, festiby, aktivgruppe
og klubhus. I bedrager med et væsentlig potentiale til driften af
NB.

Men træerne vokser ikke ind i skyerne, det fik vi et tydeligt
pust af i forbindelse med Johnny Cash afbrænderen. Det var lagt



stort op, og alt syntes at ville lykkes til sidst - som det si-
ges i mange eventyr - hos os udeblev aktøren bare. Det gav nog-
le økonomiske smæk og en lang spændende periode, hvor gruppen
ventede på penge retur fra USA.

Lotto - her har jeg sat en tankestreg - det er gjort ud fra,
at der i NB.s lottoudvalg for 1989 er præsteret et virkelig flot
resultat - højrer end vi på nogen måde kunne forestille os.

Baggrunden for tankestregen er, at vi har fremgang samtidig
med, at vi har måttet konstatere, at faste lottospilledage i så-
vel Sønderborg som Augustenborg er faldet ud på grund af manglen-
de tilslutning.

Jeg tror på, at r fra lottoudvalget har forstået at forny
Jer medens tid var.

Festiby - havde lagt op til et flot arrangemant, der var
nye tiltag, som skal indarbejdes måske omformes lidt og så var
der traditionen tro damefrokost m.v.

Slutresultatet var lidt lavere end vi havde budgeteret - vi
var måske for optimistiske.

Hvis r alle benytter klubhuset så snart muligheden er der,
er r med til at holde Bent og Arthur i arbejde - de er glade
for det, det giver liv i huset - det bringer omsætning, hvor
overskud i sidste ende kommer klubbens medlemmer til gode.

r forbindelse med idrætscentrets ensretninger på indkøbs-
området - hvor vi skal ligne alle andre brugere - korn der for os
en uventet og pludselig prisstigning - uagtet vi i marts 1989
underksrev en ny 5 årig brugerkontrakt for klubhuset. Kontrak-
ten indeholdt også en indkøbsaftaIe vedr. priser. Det glemte
man blot i lighedens øjeblik.

Vi må lære at leve med det.
Sporten - godt klubblad - fra 1990 postomdeles det. Redak-

tionen er flittig. Der har modsat tidligere år ikke været stof-
nød.

Klub 22 - de aldrende NB.eres klub står for megen hygge og
godt samvær - det glæder mig, at r kan finde sammen på denne må-
de.

Nord-Als Cup - (pinsecup) er en vare, hvor kvaliteten er i
højsæde. Den blev igen 1989 gennemført i god sportslig ånd.

Cup 1990 er undernklargøring.
Efter cup 1990 er det varslet bestyrelsen, at et par medlem-

mer fra cupudvalget ikke ønsker at fortsætte. Det er mit håb, r
fra udvalget selv vil finde afløsere til disse poster.

Henset til den økonomiske udvikling - nedgangstider - tager



bestyrelsen hele cupområdet op til revision. Vi skal helt nøg-
ternt vurdere, om vi fortsat har råd.

Jeg vil slutte denne beretningsdel med en tak til alle ud-
valgsledere og medhjælpere.

SlUNA samarbejdet er kommet ind i en god rytme. Efter val-
get af ny formand, er der udsendt plan for møder m.v., og der
afholdes kvartalsmøder, hvor SlUNA forud indhenter forslag fra
foreningerne til dagsorden m.v.

Den skepsis, der var fra nogen foreninger efter ændringen
m.h.t. måden at foretage haltimefordelingen på - vae pointtil-
deling alt efter om der er tale om desiderede indendørs aktivi-
teter eller udendørs/indendørs har vist sig ubegrundet. Efter
fordelingen i foråret 1989 var der tilfredshed fra alle. Enkel-
te - herunden NB fik flere timer end ellers.

Nordborg Kommune gav i efteråret 1988 grønt lys for, at
vi indhentede tilbud på anlæg af yderligere lysbane i Holm.

Vi gik ind i arbejdet - det var os der havde søgt om det -
og resultatet blev, at kommunen velvilligt stillede os et af-
dragsfrit lån kr. 50.000,- i udsigt. Vi skulle blot sørge for
arbejdetægenneførelse. Dette fandt vi var en god løsning.

Men -- vi måtte revurdere tingene, idet NB alene kom til
at stå med de økonomiske smerter - omegnsklubberne som vi rette-
de henvendelse til ville gerne benytte lys banen, men de ville
ikke deltage økonomisk.

Der kom så den klausul på politikernes tilbud, at de øvri-
ge klubber stilledes lige med NB ved banefordelingen - vi skulle
altså være øk.garanter og udføre arbejdet uden at opnå nogen
fortrinsstilling - det sagde vi nej tak til.

Vi ønsker fortsat yderligere lysbabekapacitet.

I området fritidssektor er der også noget nyt i støbeskeen.
Kulturministeren fremsætter forslag om, at den hidtidige

fritidslov afløses af lov om folkeundervisning, hvor idrætsli-
vet vil komme ind under bestemmelserne.

Hvis forslaget vedtages som det nu foreligger vil det bety-
de ændringer i~forhold til det vi kender nu. Hele området med
kommunale tilskud vil blive lagt ud til rammebevillinger, hvor
udgifterne så skal dækkes. Der er i loven samtidig forslag om,
at der skal indføres en brugerbetalingsdel. Dette vil ramme os



såvel ved udendørs som indendørs aktiviteter. Der påregnes kun
op til max. 75 deækning af udgifterne fra det offentlige.

Der er ingen tvivl om, at vi økonomisk kommer til at stram-
me skruen, hvis dette forslag føres ud i livet.

Det vi i dag kender som fritidsnævnet vil blive afløst af
et folkeoplysningeudvalg.

Vi har deltaget i den møder, der har været afholdt under
JBU og SI.

Tiden har maget det sådan, at samtlige klubber i området
nu tilmelder udendørs under JBU - og vi kan se hen til, at det
samme i løbet af et par år vil være tilfældet med indendørs.

Den samling vil lette kampfordelernes til tider meget
tidkrævende arbejde.

Kampfordelerarbejdet vil med tiden - EDB indførelsen -
blive lettet ved, at man nu allerede i JAN/FEB skal aftale tids-
pVBkter for den næste sæson.

På det seneste har vi fra såvel divisionsforeningen som
fra pressen hørt, at de planlægger i SUPERLIGA med start fra
1991.

Det vil formentlig resultere i, at de lavere rangerende
klubber vil få endnu større vanskeligheder med gode spillere
og dårlig økonomi.

Pyradmidens bund vil blive bredere - men toppen vil blive
meget spidso Jeg håber, at man vil finde en fornuftig løsning,
dFr også vil tilgodese landsdelens klubber.

Beretning vedr. ungdomsafdelingen, spillerudvalget vil
jeg over12_de til forrJ'fndeneog vedr. det økonoPliske vil jeg
overlade dette til kassereren.

Som afslutning vil jeg rette en tak til den øvrige besty-
relse for et godt samarbejde i det forløbne år. Ligeledes skal
lyde en tak til alle der på frivillig basis har hjulpet til i
NB i det forløbne år. Det er glædeligt, at næsten ingen siger
nej, når der kaldes på hjælp. Det arbejde I udfører under NB
for ungdomrnen sættes der pris på - det er til gavn og glæde for


