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pa generalforsamlingen i aften. skal jeg aflægge min første
beretninq som formand for Nord-Als Boldklub . det er iøvrigt
foreningens beretning nr. 22.

Jeg vil gøre det pa en lidt utraditionel made og starte med
et nævne å.ret~;bedr i f ter i form af st ikord - e 11er "over-
skr f rt er-" -- o~rderefter behandle de enkel te punkter mere ud-
førligt.

Kommunen 1&.ner NB 70000,- kr. til nyt.klubhus
- NBts Klublokaler nu i centret

Sponsor skænker NB gavecheck p! 10000.-
- NB's lottospil forbliver i aulaen i Havnbjerg

Rimelig god start af fodboldsæsonen
- Ynq Iingeholdet topper Me sterr-ække n

FE~)T-I--BY 91 >qodt program. kæmpe ar-be jd.eindsat e, beskeden
overskud

Ringe interesse for "abent klubhus"
NORD-ALS CUP~n genoplives

- NB arl"an~ferer ..Anders And - Cup "
- Bestyrelsen aflyser seniorafslutningsfest

Wurzen fra Østtyskland besøger NB
- NB arrangerer Pigtradsbal
- Serie 2 og Serie 4 holdene i sportslig krise

NB's jgangsætter. Anders Ebsen. far kommunens lederpris

- Krisemøde mellem spillerene. trænerne og bestyrelsen
- Alligevel afslutningsfest

Lottospillet i Havnbjerg g&r meget godt

- Dameholdet nr. 2 ved Landsmesterskabet
- NB's miniputter eneste kredsvinder i NB 1991

Ynq Li nqeho lde t e lut.t er' pa en flot 2.plad~: i mesterrækken

2.holdet og 4.holdet rykker ned
l.holdet vinder sidste kamp og bliver i serie 2

- Fra 96.000.- kr underskud i 90 til 65.000.- overskud i 91
NBte økonomi har det bedre. men er langtfra helbred.

Det var !ret 1991 i meget store træk,
Nogle fa overskrifter kan sta for sig selv og behøver ikke
kommenteres yd er lfqer-e . men de fleste kræver eller fortjener
dog lidt mere omtale og det vil jeg nu forsøge pa at gøre
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Beretningen over de sportslige resultater for seniorafde-
lingen vil jeg overlade til spillerudvalgsformanden - men et
par kOlTunentarervi l jeg dog gerne se lv af levere.

Det er ikke ret længe siden. NB's bedste seniorhold har haft
"serie l-stat.us" og kun i sidste øjeblik kunne vi i det for-
lØbne !r klare frisag for en yderligere nedrykning af vores
bedste hold.
Ingen kan være ti l f redse med dette resultat !

Med det ::;:pillerma'teriale,de trænere og ledere og de
ressourcer vi har til r!dighed. er det opn!ede resultat
mildt sagt beskeden.

Vi har alt for sent erkendt. at ikke alt kørte. som det
skulle.
Men der blev afholdt et par virkelig gode møder med de
implicerede og ud fra dette har vi i bestyrelsen sat nogen
ting p! plads. som forh!bentligt sikrer, at dette ikke sker
en gang t.il.

Der blev fremstillet funktionsbeskrivelser for de perso-
ner. som har med seniorfodbold at gøre. og fremover ved
alle. hvad man forventer af dem. i forbindelse med deres job
i Nord-Als Boldklub.

Spillerne. lederne og bestyrelsen skal fremover snakke mere
med hinanden og ikke kun. nar der er problemer. og
spillerudvalgsformanden skal være elen person i NB. som
sikrer. at samarbejdet fungerer.
Dette er nu sat i system, og det er mit hab. at det ogsa
virker i praksis.

Efter min mening har vi et sLærk team i seriiorafdeling hvad
bade ledere og spillere ang&r og derfor ser jeg optimistisk
pa fremtiden.

Optimismen skyldes ogsa at vor konsulent. John Pedersen. nu
ogs& har tilknytning til seniorafdelingen.
Hans arbejdsomr!de er ligeledes nøje beskrevet og de der har
været med til spillermødet, for godt. en m!ned siden. kender
jo jobbets indhold.

Vi er meget glade for, at John fortsat gider at køre - i
perioder - flere gange om ugen fra Blans til Nordborg og
retur. for at støtte eller vejlede nye og gamle trænere,
koordinere eller igangsætte træneruddannelser, arbejde med
spi llere eller del tage i lederm',75derom klubbens strategi
osv.
Det vil jeg gerne takke ham for.
Og deL er jo ingen henunelighed mere, at han samt.idig er med
til at uddanne sin egen afløser. som gerne skulle komme fra
NB's egne rækker.

Jeg kan ikke la være med at fremhæve ynglingeholdets meget
flotte sæson i JBU's rnesterrække.
Holdet ha.r været i toppen af denne stærke række det meste
af tiden og først til sidst blev de affanget af et enkelt
hold.
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Hvem har i begyndelsen af sæsonen regnet med, at NB's
ynglinge slutter på en 2. plads i mesterrækken ?
I det hele taget kan vi være meget tilfredse med vores
ynglingeafdeling. Der er ikke mange klubber af vores
størrelse. som kan mønstre 2 turneringshold.
Samme status har vi også i 1992.

At det går så godt her. skyldes selvfølgelig også tilgangen
af en del spillere fra naboklubberne.
Det kan vi selvfølgelig ikke have noget imod. men vi er også
klar over. at denne udvikling skal håndteres fornuftigt.
således at NB pli en eller anden måde drager nytte af den.

Ungdomfafdelingens formand aflægger senere beretning for
hans afdeling.
Det er mit indtryk. at afdelingen generelt set. er kommen
godt gennem sæsonen 1991.

Der blev også brugt en del tid på at udarbejde en strategi
om, hvordan vi tilpasser ungdomsarbejdet i foreningen til de
ændringer. der er sket eller vil ske i samfundet.

Jeg vil gerne sige tak for den store indsats der er ydet af
samtlige trænere. ledere og øvrige medhjælpere i både senior
- og ungdomsafdelingen.

Vi må iaften tage afsked med Niels Ole Bennedsen som har
været på formandsposten i ungdomsafdelingen i de sidste 4
år.
Jeg vil gerne takke Niels Ole for godt foreningsarbejde.
Han ha.r f orrnåe t et "sætte sine spor" i NB's uriqd omea f de lLnq ,
på en måde. som kun fa kan præstere efter den relativ kort
periode.
Vi vil fortsat bruge ham som vores "direkte" arm til
kommunen. idet han jo ikke forlader NB. men fortsat vil
gøret et stykke arbejde for os som træner for de helt små.

En formandsberetning ved en generalforsamling må godt
afbrydes i sådanne tilfælde når der skal overrækkes en
erindringsgave fra klubben som synlig tak for os alle i NB.

Jeg er ikke helt færdig med ungdomsafdelingen.
Under deres administration hører jo også NB's dameafdeling.
En gang i mellem får VI gennem vores klubblad "SPORTEN" at
vide.at der ikke kun er drenge. der spiller fodbold i NB.

Det er vi i bestyrelsen bestemt også klar over og vi
værdsætter deres præstationer pti samme mtide som alle andres.
Vi ved . hvor meget arbejde der lægges i for at fa det hele
til at køre og at de har faet noget ud af deres
anstrengelser. er vi også bekendt med.

Jeg vil meget gerne sige tak til lederne i dameafdelingen
for indsatsen. forbundet med htib om, at man fremover
deltager lidt mere i NB's fællesskab. som f.eks. i de
fællesmøder.der bliver afholdt regelmæssigt l

ungdomsafdelingen.
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Vi regner med. at vores damehold iår rykker op. at vi snart
kan stille et rent damejuniorhold og er overbevist om. at
pige - eller småpigefodbold vil få fremgang i de næste par
år.
Sådan står det ihvertfald i vores 5-&rs plan.
Man kan altså se. vi beskæftiger os også med pigerne i NB.

Sarni11eopmærksomhed behøver vi til gengæld ikke tilegne NB's
oldboysafdeling.
De kører jo selvstændig med egen generalforsamling. som blev
afholdt for præc is en uge siden.
Afdelingen har altid en repræsentant i bestyrelsen og derfor
er vi til en hver tid informeret over, hvad der sker i
afd.elingen og omvend.t.

Jeg vil gerne takke oldboysafdelingen for godt samarbejde i
1991. en speciel tak siges til de "oldboyser" som hjælper os
til lotto, i ungdomsafdelingen eller hvor de nu hører til.
Der er bestemt flere, end de fleste tror. som på en eller
anden måde er engageret i NB og det skal afdelingen have tak
for.

NB er jo ikke kun aktiv i forbindelse med turneringsfodbold.
Der blev spillet venskabskampe, vi deltager i stævner. vi
arrangerer selv stævner. NB's ledere deltager i kurser eller
vi afholder selv kurser osv. osv.
O~;rfor at tingene kan hænge økonomisk sammen, er der
supplerende aktiviteter som Lottospil. Fest-r-By, og andre

aktiviteter og til en fast bestanddel af et godt klubliv
hører også vor Klubblad "SPORTEN", Klubhuset og Club 22.

Vi har nu kørt vor Skolecup i 23 år og stævnet er fortsat
meget populær hos eleverne fra vores nordalsiske skoler.
Arra.ngementet giver fodboldsporten og dermed NB meget fin
reklame og derfor er vi glade for. at det er en fast post i
klubbens aktivitetskalender og at vi har et cupudvalg. som
meget selvstændig og rutineret afvilkler dette kæmpe
arrangement.

Fest-I-By hal jeg i min indledning karakteriseret med : godt
program. kæmpe arbejdsindsats. beskeden overskud.
Den sidste bemærkning, "beskeden overskud", er sikkert også
udvalgets egen vurdering og skal selvfølgelig ses i forhold
til den kæmpeindsats en stor flok medlemmer har ydet over
flere dage.
Jeg synes. det er rigtig mange penge man igen har skaffet
til vor klubkasse. og det er vi meget taknemmelig for.
Jeg ønsker Fest-l-By udvalget held og lykke med arrangemen-
tet iår. hvor vi jo som bekendt fejrer 25-års jubilæum.

Aktivgruppens pengekasse blev som bekendt tappet meget af
os i den sidste tid.
Det er dog mit indtryk. at udvalget nu er "faldet til ro"
over denne behandling og at man igen har samlet kræfter til
at starte noget nyt og spændende.
Man har lige afviklet vores traditionelle julebal med et
tilfredstillende økonomisk resultat og forberedelserne til
en kæmpe folkefest i samarbejde med Turistforeningen og BIF
er forlængs~ startet op.
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Men i bestyrelsen har vi ikke glemt. at vi skal ha~ en snak
med aktivgruppen om de økonomiske transaktioner fra
fortiden.
Jeg vil ogs& nævne et andet arrangement. som i 1991 blev
afviklet under NB's regi.
Det var Pigtr!dsballet i Havnbjerg skolens aula. som fik en
meget flot omtale af næsten samtlige deltagere.

Tilbage af de mere kommercielle Aktiviteter vi har i NB er
Lottospil let .
Efter et meget darlig ar i 1990 pqa. kendte omstændigheder
har lottoudvalge~ præsteret et meget fint økonomisk
r-eeu ltat.
Lottoudvalget er meqet tilfredse med forholdene orrlkring
Havnbjerg skolen aula. med samarbejdet med skolen og
kommune ne kul turudvalg. som st~.r for ud lån af lokalerne.

Jeg vil gerne sige tak til samtlige hjælpere bag alle de
nævnte eller Ikke nævnte akt iv it et e.r for deres indE:a.tsfor
klubben.
Alle ved. uden deres beredvillighed kunne NB slet ikke
eksistere.

I denne forbindelse er det let at finde en passende
overgang. nar der nu skal kares NB's ARETS IDRÆTSMAND, som
iar jo skal ske ved generalforsamlingen.

Det er netop en af de personer som hjælper NB ar efter &1".
En af de personer. som er lige sa vigtigt som f.eks. et
bestyrelsesmed.lem eller en træner ..for uden deres indsats
vil begge med sikkerhed har haft meget dårlige vilkar at
arbejde under.
Vedkommende er en af NB I s"pengemagere"· og jeg VII gæt,Le pct.
at denne person t de s idet.e 12--14 ar har: været med ti l at
slæbe en rund million kroner hjem for NB.
Jeg vil gerne p! NB's vegne sige tak til Annelise Jørgensen
fra Lottoudvalget.
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Næste kap it.el i min bretning omhandler Klubhuset.
Vi har nu fået dejlige lokaler her i centret.
( Vores gamle klubhus blev jo flyttet til motorcross banen
og jeg kan forsikre jer. at skuret har det godt. Vi var til
indvielsen)

Det er mit indtryk. at de fleste i NB er meget tilfredse med
de nye omgivelser.
Lokalerne bliver flittig brugt når der er kampe herude.
efter træningen eller i forbindelse med møder osv.
Desværre har vi endnu a kke haft den store søgning ti l "~I.bent
hus" for ungdommen om torsdagen og til aftensåbningen
samme dag i vinterperioclen for de øvri<.;re.

Vi må finde ud af. hvad vi har gjort forkert eller om der i
hele taget er basis for sådanne foranstaltninger.
Vi har også erkendt. at klubhuset holder en del tilskuere
væk fra fodboldbanen. dvs. de hy~r<.;rersig i og omkr Inq
klubhuset og ser fodbolden fra afstanden.
Nogle t.rænere mener ogsa. at atmosfæren omkri nq banen har
ændret sig og at spillerene klager over manglende opbakning
fra tilskuerpladserene.

Det er der se lvf ø lce Laq delte meninger om, at det er den
eneste grund. men vi ser da også helst. at publikum er på
selve stadion under kampen og i klubhuset før kampen. i
pausen og efter kampen,

Der er helt bestemt
SIGen vi flytted
problemerne orrlkring
taget med os.
Vi har regnet med at klubhuset kunne give overskud. men
mat.te desværre koristat.er-e. at dette heller ikke i det
forløbne &1'"holder stik.
Der var ellers opbygg'et en organlsa'Clon til at passe
klubhuset. der var udarbejdet nogle klare retningslinier og
alt skulle har været under kontrol.
Vi blev belært af noget andet.

sket meget postivt omkr Lnq klubhuset
fra skuret over til centret. men
husets økonomi har vi desværre ogSd.

Selvbetjening. abne døre. &bne ld.ge anne kasser og ikke
mindst "tillid". det er ikke noget som kan bruges i dette
sammenhæng.
Jeg kan ikke acceptere korikluss ione.n - "sadan er det bare"
og "sålænge det ikke koster klubben noget. er det da lige
meget" .
For det kan vi ikke være bekendt over for dem. som bruger
deres tid her ude for at betjene andre. eller for dem. som
hver gang betaler deres øl eller sodavand.

Jeg vil gerne takke de personer som pd. en eller anden måde
har arbejdet for klubhuset.
Nogen af os , inklusive bestyrelsen. har været for sløsede i
denne sag og nu ma vi endnu engang prøve pd.. at fa et
fornuftig og acceptabel resultat ud af det.
Ideer ligger allerede pa bordet -
men tilsyneladende skal løsningen ::;it&p& gulvet i form af en
aut.ome t .
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Med til NB's klubliv hører selvfølgelig også vor klubblad
"SPORTEN" .
BIadet kan vi .ikke undvære. men redakt ianen gar med tanker
om diverse ændringer. og det er vi meget spændt pa.
Tak til udvalget for deres indsats.

Club22 skal ogsa nævnes, nar der tales NB's klubaktiviteter.
Foruden deres interne kvar t.el smøder og sammenJ<::omste:r-er de
f l este med l emme r'på en e 11 er' anden ll'l,§'de"beskæft iget" i NB
og det skal klubben have tak for.

For afvikling af fodboldkampene har specielt 4 personer en
meget vigtig funktion i Nord-Als Boldklub.
Der er Bin;rer Andersen som er kampfordeler for li-mands
fodbold og Børge Neesgård som står for 7-mands fodbold.
Nar man ikke hører sa meget fra dem. er det fordi de har
styr på tinq erie .
Nu arbejder Birger snart på vores computer. og sa skal I
bare se. hvor hurtig I kan få jeres kampsedler.
N2\,rNB's bolde mm. er i rela.tiv god stand. skyldes det bl.a.
Martin Hansen. som er vores materialforvalter.
Og så har vi Erik Schwab. som står for rekruttering og
fordeling af lokale dommere.
Alle 4 skal have tak for deres indsats og vi er meget glade
for. at de ogsa hjælper os iar.
Samme g.:.elder"Verner med tasken" og hane. hJaelper,,-'.

Det var "lidt" om det Lnt.e rne arbejde i Nord-Als Boldklub.
Vi har selvfølgelig ogsa udadtil mange berøringsflader.

Nærmest er vi jo Idrætscentret. hvor næsten alle vore
aktiviteter afvikles.
Vi holder et møde med centret et par gange i løbet af aret .
hvor vi diskuterer a lt, hvad der vedrører vort samarbejde.
Det kan ikke undgås. at der engang imellem opstar nogle
problemer eller "gnidning'er", nå r sa mange NBer benytter
faciliteterne hele året rundt.
Det er dog mit indtryk, at der fra idrætscentret men også
fra NB gøres et godt arbejde for at få tingene til at glide
til begge parters tilfredshed.
Tak til personalet herude for godt samarbejde og til
Idrætsfonden for økonomisk støtte til en del af vores
akt, ivi t.et.er.

NB's samarbejde med Kommunen har ogsa i det forløbne ar
været meget positiv. Vi møde r altid megen ror-st åe Lse nar vi
har problemer eller brug for hjælp.
Derfor kan Kommune n også regne med os, nar de sæt ter noget
igang, som f.eks. "Nordborg 92",
Vi har været med ti l opst.artsan-ang'ement den 5. januar her i
centret og der er planlagt en del NB-aktiviteter i løbet af
1992 under denne kampagne.

Der skal ogsa lyde en tak til vore Sponsorer for støtten i
1991.
Vi har et godt forhold til Erhvervslivet her pa Nordals og
forsøger altid. at begge parter får noget ud af nar vi
indgar et samarbejde.
Vi er ved at etableret et sponsorudvalg, hvor alle sager med
sponsorerne behandles. og hvor trådene samles.
Peer Christiansen har før været med i NB's sponsoarbejde og
han er villig til at stable dette udvalg pa benene.
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NB's ledere er altid - når vi mener der er relevant for
klubben - præsenteret, når der afholdes møde r under JBU, SI
eller andre organisationer.

PA en af de sidste generalforsamlinger blev der fra
medlemmernes side fremsat ønske om. at formandsberetningen
ikke kun skull e være et t ilbage b lik, men o<.;rsået kik i
fremtiden.
Det har vi i bestyrelsen taget til efterretning og har brugt
en meget stor del af tiden i det forløbne Ar til at lave en
handlingsplan for en længere årrække.
Jeg ha.r rØr været inde på • at der blev udarbejdet
opgavebeskrivelser for de enkelte funktioner i NB og det
hører selvfølgelig også med i denne sammenhæng.

Men vi har ogs! kigget på de sportslige og økonomiske
perspektiver.
Vi kalder det "5-ars-planenl

', dvs. vi har nu en
handlingsplan frem til 1996.

Det gode _.eller "onde" _. ved sådan en plan er, at
med lemmerne fremover nu kan "må le" ]< lubbens lede l~:e på. hvor
dygtig de har været til at n~.må lsæt.ni nqen .
Vores beslutninger og handlinger skal fremover tilpasses en
langsigtet plan, og det er noget nyt for os.

Når vi f.eks. har som målsætning, at vi i 1996 har
fordobblet medlemstallet hos de helt sma, må vi allerede nu
gøre os nogle tanker, hvordan dette mål kan nås.
Når vi det ikke. mangler der også kalkulerede
kontingentkroner. hvad igen betyder. at ungdomsafdelingen
ikke har det beløb til rådighed at arbejde med. som var
planla.gt.

l.holdet skal efter planen være i serie 1 i 1994. Samtidig
forsøger vj at reducere trænerlønninger, men yder tU
gengæld større tilskud til holdene. Det skal hænge sarrunen!

NB har en plan - det har Egon også - men vi er forhåbentlig
bedre til at realisere den!

Vi vil senere. når kassereren aflægger sin beretning.
fremlægge et stykke papir. som anskueliggør mine og senere
kassererens udførelser.

Ganske kort lidt om det væsentlige eller principielle i NB's
5-års-plan. kun i stikord. ellers bliver jeg aldrig færdig.

Sportslige målsætninger
l.holdet. som nævnt op i serie 1 i 1994, og årene efter
konsolidering i rækken.
2.holdet næste år op, om et par ~tr i serie 3.

Yngligeholdet måske i A-rækken fra 93 til 95. 1996 igen i
mesterrækken.Det har noget at gøre med udviklingen i de
yngre rækker. hvor vi regner med. at juniorholdet spiller
mest.errækkefodbolcl i 95 og 96

Der er også lavet en plan for de øvrige hold. men det vil gå
for vidt at nævne dem alle.
Vi regner med. at dameholdet i 1995 har serie 1 st.atus. dvs.
junior-dameholdet skal indenfor ganske kort tid spille 11-
ma.nc1sfodbold.
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Medlemsantal
Stabilt i seniorafdeling. ca. 65 spillere.
Støt stigning fra 200 til 300 spillere i ungdomafdelingen.

Kontingent
Stabil til 1994. derefter lille stigning hvert Ar.

I ungdomsafdelingen indføres allerede fra iAr en
differencering af kontingentet. dvs. de helt smA - som JO er
meget "bi 11 ig i dri f t "- betal er fremover mindre end de
Øvrige. det er ihvertfald bestyrelsens oplæg.

Samtidig ændres kontingentbetalingen - og det gælder for
alle - sAledes, at man fremover fordeler årskontingentet med
60% om forAret og 40% om efterAret.

Økonomien - generelt

I 5-8.rs-planen er dette afsni t d.elt op i "Løriudq i fter" .
"Indtægter" og "lJdgifter".
Her vil jeg nøjes med mere generelle betragtninger.

Trænerlønninger nedtrappes.
Vi ska l bruge og uddanne ledere fra vores e~fne rækker.

En del af omkostningsgodtgørelsen i ungdomsafdelingen skal
være i form af gratis og ensartet fritidsbeklædning og
tilskud til eller betaling af fællesaktiviteter.

Holdene i bAde senior- og ungdomsafdelingen fAr større
tilskud til deres aktiviteter.

Ti lskud t il kør se lsordni.ngen forøges, dvs. dette kommer ogsA
spillerne tilgode.

Vi arbejder på at ændre klubbens udgifter og ikke pA at øge
de samlede udgift.er væsentligt..
Det langsigtede mAl er. at vi gennem Arlige overskud vil
oparbejde en formue, der svarer til de alternat.ive indtægter
for det kommende Ar.
Kort sagt ønsker vi at tjene pengene hjem - og derefter
bruge dem - og ikke som tidligere. hvor vi st.artede med at
bruge pengene og sA matte habe. at vi i løbet af Aret kunne
tjene de nødvendige penge.

NB satser dog stadig hArdt pa de alternative indtægter og i
budgetterne er der regnet med. at hver gang der betales
1 krone i kontingent. skaffes der 2 kroner gennem de
alternative indtægter.

I budgettet for 1992 betyder dette. at vi forsigtigt regner
med at tjene iaIt 230.000 pa de alternative indtægter som
Lottospil. Fest-i-by. Julebal. Sponsorer. Entr~indtægt og
øvrige indtægter.
Vi haber dog ikke at disse indtægter for 1992 vil falde til
dett.e belØb. men vil tværtimod arbejde hard pa. at beløbet
bliver større.
K1 ubbene o!)sparincf J<:6.nkun komme et eted fra. cc det er ved
at de alte~n~tive-indtægter overstiger de 230.060 kroner.
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Resultatet for 1991 vil senere vise. at formlen kan bruges.
hvis alt bare nogenlunde g~r normalt.
Modellen er realiserbar - hvis planen overholdes!

Jeg kunne godt godt tænke mig. at I diskuterer planen med
bestyrelsen. sa vi kan fa en tilkendegivelese. om vi handler
i jeres interesse.

Det var slutning pa min beretning for !ret 1991. med en del
fremtidsplaner.
Jeg vil slutte med at takke mine kolleger i bestyrelsen for
godt samarbejde i det forløbne ~r.
Dette gælder ogs! Frede Andersen. som jo har valgt at
forlade bestyrelsen for et par maneder siden.
Helt til sidst vil jeg bringe i erindring. at vor kasserer.
Anders Ebsen. i 1991 fik kommuneris Lederpris .
Endnu engang tillykke!

Peter GIoek. den 30.01.92


