


NB's Ordinær Generalforsamling.

NB's nye bestyrelse.
øverst fra venstre. Anders Ebsen, Peter cioc«, Poul Lyngkilde, Kaj Duus Jensen.
Nederst fra venstre.Erik Nørskov, Conni B.Ko/mos, Bjarne Knudsen.

Det var Peter's første beretning som formand for NB.
Ca.40-50 NB'er var mødt op til denne generalforsamling, og det er ca. det sammeI antal, som ikke alene kommer år efter år, men også næsten er de samme personer.

I

Godt nyt.
Underskudet fra 90 på 96000,- kr er blevet vendt til et overskud i 91 på 65000,- kr.

I
i Formandens beretning i overskrifter .

. - Kommunen låner NB 70000,- kr. til nyt klubhus.
I - NB's klublokaler nu i centret.
- Sponsor skænker NB gavecheck på 10000,-
- NB's lottospil forbliver i aulaen i Havnbjerg.
- Rimelig god start af fodboldsæsonen.
- Ynglingeholdet topper Mesterrækken.
- FEST I BY 91 godt program, kæmpe arbejdsindsats, beskeden overskud.
- Ringe interesse for «åbent klubhus»
- NORD-ALS CUP'en genoplives.
- NB arrangerer Anders And Cup.
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- Bestyrelsen aflyser seniorafslutningsfest.
- Wurzen fra Østtyskland besøger NB.
- NB arrangerer Pigtrådsbal.
- Serie 2 og Serie 4 holdene i sportslig krise.
- NB's igangsætter, Anders Ebsen, får kommunens le-
derpris.1---------------4 -Krisemøde mellem spillerne, trænerne og bestyrelsen.
- Alligevel afslutningsfest.
- Lottospillet i Havnbjerg går meget godt.
- Dameholdet nr. 2 ved Landsmesterskabet.
- NB's miniputter eneste kredsvinder i NB i 1991.
- Ynglingeholdet slutter på en flot 2.plads i mest!' k-
ken.
- 2.holdet og 4.holdet rykker ned.

I-----------t -l.holdet vinder sidste kamp og bliver i serie 2.
- Fra 96.000,- kr. underskud i 90 til6S.000,- kr. overskud
i 91 NB's økonomi har det bedre, men er langtfra hel-
bredt.

Gå til specialisten - det betaler sig

Nordborg Autoopretning
vi Svend Clausene Undervognsbehandling

Tlf. 7445 30 94
Mellemvej 7 ' Nordborg

~s-
URE GULD SØLV

ÅRETS IDRÆTSMAND.

Annelise Jørgensen.STOAEGAOE IS 6430 NORDBORG TlF. 74~s:Ir 57

BLOMSTERHUSET
Storegade 7 ' Nordborg

Tlf. 74 45 13 43

•
JEJ.CENTER

l';.'j;fØ' .åi" ,\II siden 1865I~ ~I(a7.M\ -på bordet hvor
~) venner mødesSTOREGADE 15 • TLF 74 45 01 52

6430 NORDBORG
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Årets Idrætsmand blev for første gang kåret på general-
forsamlingen. Begrundelsen for at det netop blev Anne-
lise var følgende;

Det er netop en af de personer som hjælper NB år efter
år. En af de personer, som er lige så vigtigt som f.eks.
et bestyrelsesmedlem eller en træner, for uden deres ind- ~--.-. --------'1

. s~ts o vil be~ med sikkerhed havde haft meget dårlige -Ri-' '\ kl' h o d .
vilkar at arbejde under. .••. ' lPog ar eSlgn
Vedkommende er en af NB's "pengemagere", og jeg vil : ~ . ".
gæt~e 'på, at denne person ~.de sidste 12-.14år. har været: C. " '"for hende
me at slæbe en rund milion kroner hjem til NB. ~ -. ,/ og hom

vI Lene Larsen, Stationsvej 5 (vi Kvickly)
Hæder til Ungdomsformanden. TIf, 74 45 37 64

~~~ V-./-
~ ..- (
Unibank

Peter G.:Tak til Niels Ole som har været på formands- '~----------4
posten i ungdomsafdelingen i de sidste 4 år også tak til ~
Niels Ole for godt foreningsarbejde.
Ha, ar formået at "sætte sine spor" i NB's ungdoms-
afde g, på en måde, som kun få kan præstere efter den EJNAR LORENSEN
relative korte periode. købmand, Turøvej ~2, Kirkeby

ru. 74450055

Niet« Ole får e"nd"ngsgave fra klubben.

.,-- -,-,-----

Stationsvej 4 Telefon 74450533
6430 Nordborg Fax 74454434

, Oceka·købmanden

-''----,---,--~-·----1-------------4

Th. Brorsens Vej 1 6430 Nordborg

---------------- --

K f..{ c>c; rr •
I'~J" c:; E,; J~ T
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Nye i bestyrdsen.:1----------1Erik Nørskov blev valgt som ny ungdomsformand i ste-
det for Niels Ole Bennedsen, som dog ikke forlader

- klubben, men bliver træner for de helt små NB'er.
--~ ...•- Anders Ebsen ønskede ikke at fortsætte som kasserer,

her blev Bjarne Knudsen valgt som ny kasserer. Anders
blev dog valgt ind som menigt bestyrelsesmedlem; te-
det for Frede A. ~

MATAS MATERIALISTEN
Sto<eged<> 35

6430 Na<dbo<g
Telt 74451711

Danbo Supe
Th.Brorsensvej 46
6430 Nordborg

Tlf. 74451109

I Center Sko •
IH.lmuth BlISs

Høvnblerg Butikscenter
8430 Nordborg - t.lf. 453314

Vi vil fortsat bruge ham som vores "direkte" arm til
kommunen, idet han jo ikke forlader NB, men fortsat
vil gøre et stykke arbejde for NB som træner for de helt
små.

Kontingent for sæson 1992.:
Følgende blev bl.a.vedtaget på generalforsamlingen.

Senior kr.880,00
Ynglinge kr.440,00
Junior kr.440,00
Drenge kr.440,00
Lilleputter kr.440,00
Miniputter kr.440,00
Puslinge kr.300,00
Sandkasse kr. 50,00

Damer
Junior Damer
Piger
Småpiger

kr.440,00
kr.440,00
kr.440,00
kr.300,OO

1------------460% af årets kontingent opkræves den 01.04.92 og dæk-
ker kontingent for foråret 1992.

40% eller resten opkræves den 15.09.92 og dæk} or
efteråret samt indendørs træning 1992/93.

5-ÅR8-PLANEN !!
Som noget nyt, har bestyrelsen lavet en handlingsplan,
eller om vi vil, et kik ind i fremtiden!, og er barslet med
en 5-års-plan, det vil sige, at bestyrelsen har lavet en-
handlingsplan frem til 1996.
Fra denne plan skal her nævnes, og så håbe på, at med-
lemmerne holder øje med, hvor gode de er i bestyrelsen,
til at holde denne målsætning, men som sagt, her er

fort'.lide 11

Det betaler sig altid at g~ til fagmande
HANS SCHMIDT

Ure & optik - Guld & sølv
Løjtertoft 8a - tlf. 450015
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FEST I BY 1992
FEST I BY 1992 foregår i år i tidsrummet fra d.l3.maj til d.17.maj.
FEST I BY 1992 er noget specielt i år, idet det er 25 AR siden det blev startet
op af NIF og NUF i Nordborg Skole.
Vi vil i FEST I BY udvalget selvfølgelig lave noget ud af vort 25 års jubilæum,
og på nuværende tidspunkt kan vi oplyse, at der vil være udstilling om FEST
I BY igennem 25 år, fyrværkeri samt et stort GALLA SHOW lørdag aften.
FEST I BY udvalgets opgave er at sammensætte et godt program med nye
samt traditionelle arrangementer, få et så varieret program at der er noget for
en hver, og at folk har været tilfredse, når de går hjem fra FEST I BY pladsen.

onomien har selvfølgelig også en stor indflydelse. Vi tilstræber at få et så
stort overskud som muligt, og dermed hjælpe NB og NH's ungdomsafdelinger
med at holde kontingenterne så lave som muligt.
Man skal huske at 2/3 af klubbens indtægter kommer via alternative arrange-
menter og kun 1/3 via kontingenter.
Som noget nyt i år vil NB og NH's trænere, holdledere m.m. sørge for hjæl-
pere til FEST I BY ugen. Vi skal bruge ca. 200 m/k, og vi håber, at DU eller
dine forældre har lyst til at give afkald på nogle timer derhjemme, og så
komme ud at hjælpe os i Nord-Als Idrætscenter.
For at I kan finde ud af, hvornår I kan hjælpe, når I bliver spurgt eller kon-
takter os, kan vi oplyse følgende hovedpunkter og tidspunkter i FEST I BY
ugen,

r---------------------------------------------~
Kl. 19.00 - 22.00
Kl. 21.00 - 01.00
Kl. 14.00 - 18.00
Kl. 14.00 - 18.00
Kl. 18.00 - 01.00
Kl. 19.30 - ?
Kl. 13.00 - 16.00

ONSDAG D.13.MAJ
TORSDAG 0.14 MAJ
FREDAG 0.15 MAJ

Lotto - Spil
Halbal
Damefrokost
Herrefrokost
Ladies Nlght
Galla Show
Børnenes Dag

LØRDAG 0.16 MAJ
SØNDAG 0.17 MAJ

er vil selvfølgelig foregår meget mere i FEST I BY ugen, FEST I BY krostue
hele ugen, Tivoli, fodbold- og håndboldkampe, forskellig underholdning m.m.
Vi håber at der vil være mange, der vil give en hånd med og selvfølgelig med-
virke i de arrangementer, der vil finde sted.

Vi ses til FEST I BY - Årets folkefest på Nord-Als.
P.u.v. / Poul Bonnerup
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Generalforsamlingen i Old-Boys afdelingen.
Referat fra generalforsamlingen den 23.01.92.

Grundet formanden var pi forretningsrejse, bad Chresten Blom forsamlingen
velkommen til den Arlige generalforsamling.
Som første punkt pi dagsordenen blev Bent Riemer valgt til som dirigent og han
konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Derefter gik man over til de efterfølgende punkter på dagsordenen.

FORMANDENS BERETNING.
Denne blev oplæst af C.Blom, her de vigtigste punkter. .
Aret 1991 var et meget flot ir sportsligt, 2.andenpladser, 1 tredieplads og en sy-
vendeplads sportsligt et af de bedste resultater i mange år.
Samarbejdet med SI fungerer meget fint nu, hvilket ikke midst skyldes at b~
parter, bide SI og klubberne, respekterer de regler og aftaler der nu engang er
nødvendige for at gennemføre en ddan turnering. F.eks. overholde spilledatoer,
returnerer holdkort Indenfor tidsfristen korrekt udfyldt, samtidig med at SI infor-
merer klubberne bedre.
Udover den normale turnering, gennemførtes et udendørs five-a-side stævne,
samt et afsluttende indendørsstævne.
Samarbejdet med hovedforeningen er tortrindeligt.
Desværre måtte vi sige nej tak til et genvisit i pinsen 92 i Frankrig hos vore
venskabsklubber Qulncy og Chablis på grund af manglende tilslutning.
Der skal ogsi lyde en tak til alle som har hjulpet os gennem sæsonen, spilleud-
valg, holdledere og bestyrelsen.
Også for året 1992 tilmEilaes der 4 hold. 1992 er Nordborg året, kaldt Nordborg
92, vi søger at gennemføre et arrangement med et udefra kommende attraktivt
Old-Boys hold.

REGNSKAB OG STATUS.
blev fremlagt og gennemgået. Det balancerede med 21.340,00 samt et overskud
pi 3483,00
Beretning og regnskab blev herefter godkendt af forsamlingen.
Der var ingen indkomne forslag.

VALG IFLG LOVENE.
2 bestyrelsesmedlemmer var på valg, de blev begge genvalgt, c.clausen og
c.blom.
Jørn Nissen blev valgt til spilleudvalgsformand for Old-Boys og Peer Christiansen
for Grand Old-Boys. C.Mayer blev genvalgt som revisor.
Bemandingslisten for holdene ser herefter siledes ud.

OB-A Jørn Nissen & Leif Rohr
OB-B Jens Lund & Hugo De La Motte
GOB-A Peer Christiansen & Poul Abrahamsen
GOB-B Per Møllerlkov & N.N.

I øvRIGT.
Kørselstaksten for 1992 15 kr. pi All og 20 kr. udenfor Als.
Yderligere mange tak til vore trofalte lponsorer for nye trøjer i 1991. br.

HERREMAGASlNET & PICCOLO
Der var mødt 24 medlemmer til generalforsamlingen.
Tak til alle for 1991. Velkommen samt held og lykke i 1992.
C.Blom I O.Dall
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• •Inspiration

6renz.AntWsen
SØNDERBORG NORDBORG

04423557 04451658

nogle få detaljer fra planen.

• At medlemstallet i 1996 er fordoblet hos de helt
små.

Stort udvalg i dame- og børnetøj
Storegade 37 . 6430 Nordborg

TH. 74 4515 79
• 1.holdet i Serie 1 i 1994.

• 2.holdet i Serie 3 om et par år.

• Dameholdet i Serie 1 i 95.

• Kontingentet stabilt til 94.

• Omlægning af trænerlønninger etc., som så skal
mme spillerne
tilgode.

På alt dette vil Peter(bestyrelsen) gerne have en reaktion,
for at se/høre om de handler i medlemmernes interesse??

S'n"fer'orref"lllflen

Fa. J. J. J E N S E N
Storegade 46 - Nordbg. - TIl. 74 45 1406

[ocks k/er.SKOLE CUP 92
Parallelvej 2

74490883Skole cup' en blev igen i år en stor succes.
3 dage med masser af mange spændende kampe, hvoraf
flere først blev afgjort i sidste sekund, flere af pulje- og 1---------..-01
finalekampene skulle der endda forlænget spilletid til, før
vinderne blev fundet.
Der blev spillet 188 kampe og scoret 857 mål af 94 hold
(det er ca.550 skoleelever).
Alt i alt en helt forrygende week-end for de mange del-
tagere, ikke mindst for de mange forældre og bedstefor-
ældre, der fulgte de mange kampe fra sidelinien. Ved de
helt små, var det flere gange, som om at bedsteforæl- ~---------~
drene gik mere op i kampen, end selve spilleme inde på
b
St. e/ede/sen vil gerne benytte lejligheden til at
tak e alle de frivillige hjælpere (dommere m.m.) for
deres indsats og hjælp i week-end' en.

KLASSER: VINDER: NR.2
~

7 li MARGUERITTEN
.~:- W74 4913 43

%9, Parallelvej 6· Lavensby

Børnehaveklasse Nordborg Havnbjerg II
1.klasse Guderup 1B Nordborg 1B
2.klasse Guderup 2BI Østerlund 21
3.klasse Nordborg 3AII Guderup 3A
4.klasse Guderup 4BII Østerlund 4AII
5.klasse Havnbjerg 5BI Havnbjerg 5BII
6.klasse Guderup 6B Oksbøl 611
7.klasse Havnbjerg 7AI Østerlund 7B
B.klasse Guderup BC Østerlund BA

m
HAFNIA

SERVICE

KUNDECENTER
Mads Clausens Vej l
6430 Nordborg
Telefon 74 45 02 05
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M. PERREqAARD A-S

6430 NORDBORG
TlF. 450150

6474 SKOVBY
TLF. 444400

KORN - FODERSTOFFER

'RÆNOSEl- BYGGEMATERIALER

Din økonomi partner.
Nordborgvej 24,
()4:iO Nordborg

TLF. 7449 1177

BIL-HJØRNET

8""vI Frederik Holmnu~t;l.' Løjtertoft 13
6430 Nordborg

Tlf. 7445 1704
~----.- ..-----1

~~

Storegaoe 278 . Nordborg
TIL 74 <1905 67

-- ------- ---_._-

i
--- ------ J
Kim hjælper Per MlJllerskov med at trække de helCllge vindere af
check og sportstasker.

Gave check på Soo kr. skænket af SYDBANK blev;
vundet af:

Nordborg SA

De heldige vindere af 6 stk. sportstasker blev:

Hjortspring børnehaveklasse

Vi ønsker de heldige vindere tillykke.
Næste år er det 2S.gang at stævnet afholdes, så det er
spændende hvad stævneledelsen finder på til den lejlig-
hed.

BYENS GRIll
----------.-·_--+---------------------1

",i, ~ Bj""

Storegade 50 7445 1986

~K. V Optik
vi Kaj V. B. Kristensen. Ridepladsen 1 . 6430 Nordborg Tlf. 7445 1551

Tlf. 74490549
----- ----.lL..-. .__ . o •
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]]]]]]]]]]]]]]])]]]]]]])]])]]]]]]]]])]])]]]]]]])]]]])]]]]]]]]lllllllllllllllllllllllllllll J Ohn Ra s m u ss e n

Mellemvej 21 , Nordborg

74451852

Løse rygter fortæller at den tidligere fonnand for Cup-
stævneledelsen Ander E.skulle have udtalt under stævnet

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

lll))) ))))))))))))ll)))lll)))]]]])))]]]]])]]]]]]))))))]]])]]))))))]]]llllll]]llllll)

NYE SPILLE-REGLER I NB's KLUBHUSU
Fra d.d. skal samtlige udvalg i NB, ved møder eller lig-
nende,udfylde udgiftsbilag, som forefmdes i skabet, så-
fremt der nydes varer på NB's regning. .
Bilaget udfyldes med, hvad der er nydt, hvilken afd. det
er, samt med dato og underskrift.
Div. små sedler, med sommetider næsten ulæselige un-
derskrifter m.m. godtages ikke længere.

Klubhusudvalget/LiN.

ERIK JENSEN
v.V.S. Nordborg IlpS

Mellemvej 2 - Nordborg

Telefon 74 45 05 65
Biltlf. 30740565

Gasfyr - Oliefyr - Varme - Sanitet
samt blikkenslagerarbejde

L.P.HANSEN
FARVE OG TAPET

Storegade 17, Nordborg
Tlf. 74 45 00 69

~L~
vi Nis Dreyer - AUT. EL-INSTALLATØR

./ Alt indenfor el-branchen

./ _ også salg af el-artikler og hårde
l •.. hvidevarer.

Det er nu mærkellet at der ikke er nogen hold fra Sven- Brønd re. Holm Tlf. 74 45 02 01
b 6430Nordborg BiIUf. 30 74 14 03strup skole og Stevning skole med i år'! i~ ~

- Iht. et pålideligt vidne blev denne udtalelse ikke kom-
menteret af de omkringstående.

Langesø
Herrefrisør

Mågevej 2 - Langesø
######################################## Tit. 74 45 12 31

på grund af pladsn:-angelvil billeder fra
Sk -Cup 92 blive bragt I et senere num-I
me f SPORTEN.
Redaktionen beklager dette.

########################################

~ DEN DANSKE BAoNK
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MALERMESTER

~

MALERMESTER

HANS JØRGEN
PEDERSEN

HESSELH0JVEJ 10
6430 NORDBORG


