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Denne min sidste formandsberetning til NB.s generalforsamling'
får ikke indledningsvis det indhold, jeg for l år siden havde hå-
bet på.

Mit håb var dengang, at vi ville komme godt gennem 1990 såvel
sportsligt som økonomisk.

Ingen af disse forhåbninger har slået til.
På det sportslige område lykkedes det ikke at bevare status

som serie I klub. På det økonomiske område har indtjeningen fra
de alternative aktiviteter ikke fået det omfang vi så frem til ved
budgetlægningen for det forløbne år.
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Beretningen over de sportslige resultater for seniorafdelin-
gen vil jeg overlade til spillerudvalgsformanden - jeg vil dog øn-
ske for 1991, at det lykkes at konsolidere NB i serie II. Ungdoms-
afdelingens formand vil aflægge beretning for såvel de sportlige-
som aktiviteterne omkring konsulantens arbejde. Det er mit håb, at
ungdomsafdelingen kommer godt gennem 1991 med gode sportslige re-
sultater. .

Jeg vil IIkippe med flagetIl for den store indsats der er ydet
af samtlige trænere, ledere og øvrige medhjælpere i de to afdelin-
ger.

f Til 1991 er der ansat trænere og holdledere for samtlige hold
i seniorafdelingen - dog er der et hængeparti omkring en træner

? til ynglingeafdelingen.
Old-boys afdelingen har afviklet egen generalforsamling. Jeg

ønsker afdelingen gode sportslige resultater for 1991 med tak,for
samarbejdet i 1990.

NB er jo ikke kun aktiv på det
gene kan hænge sammen økonomisk, er
omkring: Klubhus, Sporten, Festiby,
og Nord-Als Cup.

I forbindelse med afviklingen af disse aktiviteter udfører et
stort antal medlemmer eller personer med forbindelse til klubben
et kæmpearbejde. De er alle med til at slæbe, for at tingene kan
holde sammen økonomisk.

Også til alle Jer, der her giver et nap med - stort eller
lille - ønsker klubben at sige tak - uden Jeres beredvillighed
kunne aktiviteterne ikke afholdes. At så slutresultatet i nogen
forbindelser ikke står mål med arbejdsindsatsen, skal I ikke la-
stes for.

Omkring klubhuset, der der nu sket den afklaring, at vi har
underskrevet en brugeraftale omkring benyttelsen af den ledige lej-
lighed i idrætscentret. Der kam påregnes flytning fra nuværende
klubhus til de nye lokaler ved udgang februar 1991. På det økono-
miske område er der fra Folkeoplysningsudvalget til byrådet ind-
stillet, at lokalerne godkendes som tilskudsberettigede under
Nordals Ordningen. Altså ingen yderligere udgifter til NB.

------- De nye lokaler vil give mulighed for en styrkelse af klub-
livsaktiviteterne.

Sportens redaktion arbejder godt. Vi har set en stigning i
såvel læserindlæg som redaktionelt stof.

FESTIBY kom igen for 1990 ud med at godt resultat. Ud~alget
afvikler det største arrangement i klubben, og det kræver et stort
arbejde. Til 1991 arrangementet har udvalget nye tiltag i støbe-
skeen.

fc Vort lottoudvalg har fået en hård behandling i 1990. Efter
en normal forårssæson, kom udvalget og bestyrelsen ud for en

/ chockstart på efterårets start. Annelise modtog brev med besked

ii
com, at Nørherredhus lukkede - igen med konkurs. Da disse lottospil

er af vital betydning for klubøkonomien var udvalgets indstilling
IIVi skal fortsætte" - dette bakkede bestyrelsen opo

sp~~tslige område. For at tin-
der supplerende aktiviteter
Lotto, Aktivgruppen, Club 22
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Der blev foretaget undersøgelser om vore muligheder, og re-
sultatet blev, at Dyvig Kro blev valgt for nyt spillested. Efter
afholdelsen af nogen spil, konstateredes vigende deltagelse med
betydeligt underskud til følge. Deltagernedgangen var begrundet i
ikke gode forhold udendørs ved kroen. Det skJtYdtes ikke forholde-
ne på Dyvig Kro.

En'Eenvendelse til Kulturudvalget resulterede i, at NB fik
stillet aulaen ved Havnbjerg Skole til rådighed, under de økono-
miske linier, der er gældende ved lån af kommunale lokaler.

Spillene fortsætter i aulaen, hvor alt tyder på, at afviklin-
gen er kommet i stabilt leje.

I et forsøg på at hente noget af "underskudet" hjem, blev
der afviklet to "kæmpespiltl i idrætscentret.

'ift~~&lr;-e , ~ Aktivgruppen og Club 22 har ikke været ude med nye til tag i
~I-k~~ IWl1~'J c. ~1990. .
I ---- Omkring Nord-Als Cup er der sket det, at den ikke fortsættes.

Der har ikke kunnet skaffes afløsning på vitale pladser i udvalget.
Men en væsentlig årsag til "likvideringen" har også været, at NB
ikke fremover havde råd til at afvikle en tup af sådan kvalitet.

Udvalget havde fået virkelig gode kontakter til danske og u-
denlandske klubber, men for at klubbernes bedste hold stiller op,
skal der på en eller anden måde tilbydes dem noget økonomisk. Vi
havde en aftale med Brøndby omkring gensidige besøg, den er opsagt.
På årsbasis kostede den NB ca. 20.000,- kr.

J NB.s samarbejde med Nordborg Kommune - Kulturudvalget og kul-
~.turforvaltningen har været meget positivt. Vi møder stor forståel-
7se ved forelæggelse af problemer m.v.,

Vi har igen i år deltaget i SIUNA møderne. I december var der
valg til det nye Folkeoplysningsudvalg, 'hvor bl.a. jeg fra SIUNA
blev valgt ind.

På generalforsamling i 1990 fremlagde vi et efter vort skøn
fornuftigt og afbalanceret budget, der var i tråd med udviklingen
fra tidligere års udg~fter og beregnede indtægter.

Men det er svært at spå - specielt om økonomi"og det er grun-
den til, at jeg i aften fremkommer med en redegørelse omkring den
økonomiske udvikling i NB som bestyrelsen gerne ser over en ca. 2
årig periode.

Økonomien i Nord-Als Boldklub har i mange år været afhængig
af indtægter fra alternative aktivi teter'~Lotto, Festiby mvv , Mod-
sat mange andre foreninger har kontingentandelen egentlig ikke væ-
ret den alt afgørende indtægtkilde for klubben.

Selvom klubben årlige balance er steget til ca& 500.000,- kr
er der kun 25-30~ af indtægterne, der er betalt via medlemskontin-
gent og kommunale tilskudo Dette har kunnet lade sig gøre fordi vi
i en lang årrække har kunnet skaffe store indtægter fra de alter-
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Vi har deltaget i møder under såvel JBU som SI.
Klubbens sponsorer har igen i 1990 ydet god og nødvendig støt-

te. Erhvervslivet har forståelse for, at der til driften af en
klub med NB niveau, kræves midler ud over, hvad der kan hentes på
egentlige klubaktiviteter.

Tak til sponsorerne for god støtte i 1990.
Vort samarbejde med Idrætsfonden og personalet i Nord-Als 1-

drætscenter er ikke problemfrit. Men det kan vel egentlig heller
ikke forlanges, når vi for 90% af vore aktiviteter benytter ba-
ner, lokaler m.v. i idrætscentert. Det er mit indtryk, at der fra
idrætscenter men også fra NB gøres et godt arbejde for at få tinge-
ne til at holde sammen.
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native aktiviteter.
Regnskabet for 1990 viser dog at vi er meget sårbare, når de

alternative indtægter ikke når op på det beløb som vi - måske for
optimistiske - regner med år efter år. Klubbens halvårsregnskab var
den direkte årsag til, at bestyrelsen i efteråret 1990 foretog ind-
greb på forskellige områder og samtidig begyndte en drøftelse af
NB.s økonomi i fremtiden.

Vi er nået frem til en model, der dels skal nedbringe klubbens
budget med ca. 30% og samtidig skal kontingentets andel af det sam-
lede budget ændres fra omtalte 25-30% til 40%. Dette vil bl.a. med-
føre at den kørselsordning, der blev indført i efteråret 1990 fort-
sætter i de kommende år, det samme vil være gældende for holdtil-
meldingerne for indendørs.Endvidere må alle NB.ere nok indstille
sig på nogle år, hvor klubbens samlede udgifter ikke øges.

Iflg. klubbens budget for 1991-1993 skal de budgetterede al-
ternative indtægter nedsættes fra 335.000 kr. til ca. 200.000,- kr
årligt.

Lykkes det så et år at tjene mere end de omtalte 200.000,- kr
skal klubbens regnskab - under forudsætning af en stram styring af
udgifterne - vise et overksud af ca. samme størrelse, der gerne i
løbet af nogle år skulle betyde, at klubben får oparbejdet en for-
nuftig kassebeholdning.

Det langsigtede mål må være, at vi bruger indtægterne fra de
alternative aktiviteter, året efter, at de er indtjent. Med det
foranstående som udgangspunkt bet~der det så, at vi skal oparbejde
en kassebeholdning på 200.000,- kr inden, det kan komme på tale at
udgifterne forøges. Det kræver stor forståelse fra alle, der har
med klubben at gøre.

I denne periode kan udgifter derfor kun ændres - ikke forøges.
Det er ikke mange klubber, der kan supplere 2 kontingentkroner

med 3 kr. fra alternative aktiviteter. Så der er ingen grund til
at mene, at vi får nogle meget drøje år rent økonomisk i NB.

Vi må prioritere, hvad vi vil bruge pengene til. Ønsker vi
at prioritere lønninger til trænene og omkostningsgodtgørelse højt
vil det ramme på de sportslige aktiviteter omkring deltagelse i
cupper, holdtilmeldinger og kørsel.

Som tidligere blev klubbens regnskab også i 1990 reddet af et
ekstraordinært tilskud fra Aktivgruppen. Reaktionen fra Aktivgrup-
pen på klubbens regnskab i år var en vis skuffelse, men også en
hvis forståelse eftersom underskuddet i år skyldtes vigende ind-
tægter, og ikke som i 1989, hvor det var stigende udgifter, der
nødvendiggjorde indsprøjtningen. Skuffelsen i Aktivgruppen er ikke
større end, at alle er indstillet på også fremover at fortsætte.

Det er bestyrelsens opfattelse, at vi også fremover skal sat-
se på de kendte aktiviteter som Lotto, Festiby m.m. Det er videre
vort håb, at der fremkommer nye ideer til aktiviteter, der kan væ-
re med ti+ at skaffe indtægter. Vi så i 1990 et sådant initiativ
omkring "Arets julekalender".

For at styrke de forskellige udvalg og for at gøre det nemmere
at inddrage nye personer i arbejdet har vi diskuteret nedsættelsen
af et aktivitetsudvalg, hvor repræsentanter fra de nu kendte ud-
vaag sammen med bestyrelsen og evt. nye hjælpere kommer med ideer
og drøfter deres evt. udførelse.

Der er ingen grund til at " se sort på fremtiden" rent økono-
misk, fordi vi hvert år skal ud og tjene 200.000,- kr på de alter-
native indtægter for at der er sammenhæng i klubøkonomien. Dette
kan bl.a. ses af aj regnskaberne for 1988 og 1989, der viste alter-
native indtægter incl. Aktivgruppen på hhv. 380.000 og 520.000 kr.

Dette var kun muligt på grund af NB.s dygtige hjælpere, der
møder, når der kaldes på hjælp.

Langt de fleste af disse hjælpere er stadig at finde i klub-
ben.
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Det er derfor bestyrelsens håb, at de "gamle hjælperelI sammen
med de nye, der måtte melde sig, er beredte til endnu en indsats.

NB har brug for Jer alle.
Ved at følge dette oplæg mmkring klubbens økonomi håber vi

på et par år med orden i pengesagerne. Denne rolige udvikling,
hvor vi ikke idelig skal drøfte økonomi, håber vi at kunne anven-
de på det egentlige formål - FODBOLDS PORTEN - der så kan drives i
en velfungerende klub med tilbud til alle niveauer i fodboldspor-
ten.

Jeg har nu haft 8 år som formand i NB, der har været en blan-
ding af godt og mindre godt - de gode oplevelser har dog tydelig
overvægt.

Tak til min nuværende bestyrelse for særdeles godt samarbejde
og tak til alle jeg i klubvirket har været i forbindelse eller

X mødt.
Jeg ønsker Nord-Als boldklub alt godt fremover.


