
i\J o R D A L S 8 O L D K L U 8 199 4---------------------------------------------

T N I N G

Si de 1

INDHOLD SIDE

G E N E R A L F O R S A M L I i\J G
den 27.01. 1995 p~ Nørherredhus.

- Logbog 1994, alle aktiviteter i løbet af ~ret..... bilao
- Jubi læet 2
- Idrætsfonden for Nord-Als (jubilæet) 2
- Kulturudvalget/Nordborg Kommune (jubilæet) 2
-Økonomi 3
- Lottospi l 3
- Fest-i-by 3
- Julekalender 4
- Julebal 4
- Aktivgruppen 4
- Nor dborg kommune....................................... 4
- Idrætsfonden for Nord-Als 4
- Erhvervs dy i ve nde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4
- Sponsorer...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4
- Kontingent 4
- Skolecup 5
- Klubbladet "SPORTEN"............................... 5
- Klubhus............................................ 5
- Nor d-A l s I drætsce nter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
- Kampfordelere 6
- Mater·ialeforvalter- 6
- Tr ø j e v a e k .•.....••••••....•...•....•.•••......•.••.••.. 6
- Fanebæyer- 6

Entreopkrævning 6
-Aretstilskuer- 7
- Oldboysafdelingen. 7
- Club 22................................... .. 7
- Dommere............................................. 8
- Ungdomsafdelingen ..............................•....... 8
- Seniorafdel ingen ~ 9
- Arets Idrætsmand 10
- Dameholdet '" 10
- Vedtægtsændringer (forslag) 10
- Afs_utning 11



Det gør- jeg
in-for-mationer-
lejlighed.

dog uden
som jeg

at slække p~
plejer- at

den mængde
a-flever-e ved

a-f
denne

Si de 2

Ar-et 1994 har- for- Nor-d-Als Boldklub
en del ander-ledes end tidligere ~r-.

mange henseender- været

Selvfølgelig var- klubbens 25 ~rs jubilæum noget som optog
mange i det -for-løbne ~r- og en s~dan begivenhed vil altid
dominere Det er nok det man bedst husker-.

Men ~r-et 1994 har ogs~ p~ mange andr-e omr-~der- været sær-deles
spændende, med masser a-f sto-f til en fyldestgør-ende
ber-etning, som jeg nu vil -forsøge p~ at aflægge.

Med s~ meget input vir-ker- det m~ske lidt mær-keligt ,
netop i ~r- har- valgt at r-educere mit indlæg en del i
til tidligere ~r-.

at jeg
for-hold

Jeg har- der-for--fremstillet en slags "logbog" om ~r-et 1994
med alle de aktiviteter-, jeg mener- er- vigtigt at nævne i
denne sammenhæng - men ikke nødvendigvis behøver- at "fylde"
en for-mandsber-etning.

Folder-en omdeles efter- mit indlæg.

Som nævnt, kunne vi sidste ~r fejr-e klubbens 25 ~r- jubilæum.
Selvom "25 ';'r-" ikke er den hel stor-e milesten i
for-eningslivet, kan NB se tilbage p~ en spændende tid med
masser- af aktiviteter p~ alle de omr~der, en velfungerende
forening har mulighed for at spænde over.

Klubbens bedri-fter gennem tiderne er p~ glimrende vis
beskr-evet og dokumenteret i vores jubilæumshe-fte som Er-ik
NØrskov, Carl Erik Rasmussen og Bent Riemer har -fremstillet
-for os.

Endnu engang en stor tak -for dette ar-bejde og skulle nogen
ønske dette hæ-fte, kan det -f~s i a-ften.

Vi har a-fholdt en del aktiviteter i løbet a-f 1994 som skulle
mar-ker-e jubilæet.
Flere udvalg har været nedsat og til alle hjælper-e vil jeg
ger-ne sige tak for deres indsats.

Det har været vor-t m~l
-festligheder-ne og vi
sandkassespiller-en til
deltage i mindst et a-f

at involvere s~ mange som muligt i
ønskede, at alle i NB -fr-a

veter-anen, havde mulighed for- at
disse sær-arr-angementer-.

Generelt har- opbakningen været meget til-fr-edsstillende,
selvom vi p~ selve stiftelsesdag den 13.novemeber var noget
sku-f-fet over- den ringe fr-emmøde a-f vores aktive medlemmer-
samt enkelte personer med en fortid i klubben.

Selv-følgelig har jubilæet kostet os en del penge.
Vi har der-for søgt om tilskud forskellige steder- og -fik en
god opbakning ved alle.

Til IDRÆTSFONDEN FOR NORD-ALS, Kommunens kampagne "NORDBORG
KOMMUNE - EN VERDEN PA VEJ" og KULTURUDVALGET endnu engang
tak for støtten .
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Der skal ogs~ siges tak til dem som har beskænket os ved
receptionen den 13.november.

Midlerne, som kom ind denne dag, gik til en nyoprettet
jubilæums+ond, og pengene her+ra skal +remover udelukkende
bruges til rejser og deltagelse i stævner m.m., +or klubbens
ungdomsspi Ll e re ,

Vi er klar over, at ordet "+ond" er lidt misvisende i denne
sammenhæng, idet den indskudte "+ormue" ikke er stor nok til
at arbejde med renterne her+ra alene.
Der skal regelmæssigt til+øres penge enten +ra NB eller fra
diveres arrangementer og aktiviteter, som kun a+vikles til
det te +orm~ l.

NB afsætter godt nok hvert ~r et beløb til dette +orm~l, men
nu bliver denne klubaktivitet fremover mere synlig b~rle +or
dem som tømmer kassen, og +or dem der +ylder den.

N~r kassereren senere +remlægger regnskabet er der
selv+ølgelig sat tal pa jubilæums~ret.

Jeg vil dog allerede pa nuværende tidspunkt afsløre,
pa trods a+ oprettelsen a+ denne +ond og en
ekstraudgifter i +orbindelse med jubilæet, har holdt
m~l for 1994 , hvad økonomisiden angar.

at vi
del
vort

Det var muligt ,fordi vi hele tiden har +ulgt udviklingen
ved vores vigtigste indtægtskilder, og kunne derfor med god
samvittighed flotte os lidt mere end vi ellers plejer.

I denne sammenhæng skal der lyde en
personer som har sørget for, at vi har

stor tak til de
haft rad til dette.

De tidligere ~r omtalte jeg altid NB's økonomi til sidst i
min beretning.
Min indledning har dog indtil nu kun handlet om penge og
derfor vil jeg køre videre i dette spor og gemme "fodbolden"
lidt endnu.

Vort LOTTOSPIL har haft en meget fin sæson og Carlo og hans
mandskab har ydet en flot indsats og skabt et fornemt
r-esultat.
Vi er ogs~ meget taknemligt for, at sa mange - som normalt
ikke har ret meget med fodbold at gøre - hjælper os igennem
de ca. 40 spil, vi afholder i løbet af et ~r.
Jeg vil derfor be Carlo om at bringe denne taksigelse
videre.
Men vi kunne godt bruge 3-4 hjælpere mere og interesserede
ma meget gerne melde sig.

En anden "sværvægter", n~r man taler om vores alternative
indtægter, er FEST-l-BY.
Ogsa i 1994 har Sven Erik Frederiksen og hans komite form~et
at tilføre NB's og NH's klubkasser et meget pænt beløb som
vi siger tak for.

Jeg glæder mig over, at vores traditionsrige festuge er i sa
gode hænder og at Sven Erik, Bjarne Knudsen og Sven Haar
fortsætter arbejdet i komiteen.
De er sammen med Helle Olsen og Mads Warming fra NH allerede
i fuld gang med at planlægge næste arrangement og jeg vil
ønske dem held og lykke med FEST-l-BY '95.
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For nogle ~r siden +ik Peer Christiansen +ra SPONSORUDVALGET
den id~ , at NB skal +orsøge sig med at sælge JULEKALENDER.
Der har vist sig, at ideen indtil nu har været særdeles
indbringende for klubben.
Rettidigt før jul 94 var NB's flotte julekalender igen p~
gaden, alle kalendere blev solgt og det har givet os en pæn
sum penge til klubkassen.
Tak til alle købere og sælgere med Carlo som topsælger.

En anden julehistorie handler om vores traditionelle JULEBAL
2.juledag i Nordalshallen.
Ogs~ dette arrangement har stor betydning for klubbens
økonomi og ogsa her kan jeg med glæde oplyse, at
+orventningerne mht. den økonomiske udbytte blev indfriet.

Det var Anders og Karsten fra AKTIVGRUPPEN, som igen trak
det største læs.
Selvfølgelig har de haft mange hjælpere og til alle dem skal
der lyde en tak +or deres indsats.

I den forbindelse vil jeg opfordre alle, der har lyst til at
gøre et stykke arbejde for NB et par gange i løbet a+ ~ret,
at melde sig under AKTIVGRUPPEN's faner , s~ledes at Karsten
Sigsgaard har mulighed for at aflaste andre, som i forvejen
er engageret i +oreningsarbejdet og at gruppen kan sætte
nye aktiviteter i gang.

Det er jo s~dant, at arbejdet med at skabe sammenhæng i
økonomien er en a+ hovedopgaverne i en klub som Nord-Als
Boldklub.

Godt nok gælder det først og fremmest at skaffe midler til
foreningens primære drift, men ud over det vil vi ogs~
meget gerne skabe os midler til udvikling og fornyelse.

Derfor er det s~ vigtigt, at
indtægtskilder ikke svigter og 1994 har
helt bestemt været et godt ~r for os.

vores alternative
i denne henseende

Til finansiering af
offentlige tilskud.
vilkar , og det vil

klubben hører selvfølgelig ogs~ det
I NORDBORG KOMMUNE har +oreningerne gode
vi gerne sige tak for.

Vi skylder ogs~ IDRÆTSFONDEN FOR NORD-ALS og NORDBORG
KOMMUNE tak +or tilskud til vores kursusaktiviteter. Vi fik
igen 100 I. dækning af vores udgifter, og det er for os en
meget fin tilskudsordning.

Jeg vil hellere ikke glemme det gode samarbejde vi har med
Nordborg's ERHVERVSDRIVENDE og takker alle, som har været
SPONSORER for os i det forløbne ~r.

P~ økonomisiden gik alts~ næsten alt som planlagt.
Kun KONTINGENT-indtægterne
tilfredsstillende forhold til
Her har vi en opgave der skal
jer, at jeg vil gøre alt for,
sig næste ~r.

st~r ikke i et helt
vores muligheder.
løses - og jeg kan +orsikre
at denne melding ikke gentager

Der er sikkert
vores kasserer
lægges frem.

flere ting i vores regnskab som har irriteret
idt og m~ske f~r vi det at vide, n~r tallene



Side 5

Et par sure opstød er tilladt, men de kan dog ikke ødelægge
glæden over et godt "økonomisk" ~r for NB.

Jeg vil nu forlade emnet "økonomien" - næste afsnit i min
beretning handler om klubbens øvrige aktiviteter.

Aret første større arrangement er altid vores SKOLECUP som i
1994 blev afviklet for 26. gang.
Det er en at de aktiviteter, hvor vi fra Bestyrelsen
overhoved ikke behøver at blande os .
Det kører bare derudad - og det kører virkelig godt.
Selvfølgelig er vi klar over, hvor meget arbejde der lægges
i planlægning og afvikling af stævnet, men det lægger vi
næsten ikke mærke til, og det har vi ikke noget imod.

- Tak til Per Møllerskov, Erik Nørskov og Ib Anthony og deres
hjælpere for dette stykke foreningsarbejde.

Ib Anthony er ogs~ involveret i NB's klubblad SPORTEN. Han
tager sig af renskrivning, opsætning og forsendelse af
bladet. Desuden holder han styr p~ økonomien og indtil nu
har han form~et at holde udgifter væk fra klubkassen.

Jeg vil meget gerne sige tak til Ib for arbejdet med vort
klubblad og for hans funktion som fotograf for NB ved
forskellige lejligheder.

Jer er selv ansvarlig for stoffet i bladet og vil derfor
undlade at kommentere kvaliteten af indholdet.
Det er et arbejde jeg nødvendigvis m~tte "rage" til mig og
hvis nogen i NB har lyst til at beskæftige sig med en s~dan
opgave, ville det glæde mig, og vedkommende vil kunne f~ al
muligt støtte.

Desværre er der ikke ret mange som leverer "frivilligt" stof
til SPORTEN og det er mit ønske, at flere benytter bladet
fremover og skriver om deres anliggender eller oplevelser.
Et h~ndskrevet lap papir er nok - Ib skal nok sørge for at
indlægget senere præsenterer sig pænt i bladet.

KLUBHUSET har ogs~ fungeret meget godt i det forløbne ~r.
Det var igen rammen om utrolig mange aktiviteter og selvom
lokalerne bruges meget flittigt, præsenterer de sig altid
pænt og rent.

En gang imellem skal dog nogen have en lille opsang nar alt
for mange ting og sager "flyver" - men generelt passer NB's
medlemmer og vores gæster godt pa tingene.

Økonomien omkring klubhuset er ogs~ i orden selvom
aftalen med centeret giver os meget beskedne muligheder i
denne henseende.

Samarbejdet
up~klageligt,
tilovers for

med centrets cafeteria fungerer
og alle som arbejder for klubhuset har
Sus og hendes mandskab.

dog
kun ros
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Jeg vil ge~ne takke Lei~ Nielsen og hans udvalg ~o~ de~es
indsats ~o~ klubhuset.
Vi ha~ længe vidst, at Lei~ e~te~ sæson 94 stoppe~ som che~
~o~ klubhuset.
Han ha~ væ~et p~ dette job i 3 ~~ og i denne pe~iode ha~
omtalen a~ klubhuset ove~vejende væ~et positiv.
Det e~ ogs~ hans ~o~tjeneste, at vi ha~ ~~et sty~ p~
tingene.

NB sige~ tak ~o~ denne indsats og jeg h~ber at Lei~ ~Ør
eller senere igen er parat til en ny opgave i klubben.
Jeg vil p~ et senere tidspunkt over~ække ham et synligt
bevis p~ vores taknemmelighed.

Et vel~ungerende klubhus er meget vigtig ~or NB og de~~or er
vi glade ~or , at det lykkes os at ~inde a~løsere ~or Lei~,
som er villig til at videre~øre arbejdet

Det er Mette og Kaj Hansen, som ~remover skal st~ ~o~ vores
klubhus.
De glæder sig til at komme i gang og vi byder dem hjertelig
velkommen og ønsker dem held og lykke med arbejdet.

Jeg har ~Ør nævnt klubhusets gode ~orhold til centrets
Ca~eteria - samme kan siges om klubbens ~orhold til hele
IDRÆSTCENTERET.
Centervagterne har igen givet os en god service og det vil
jeg gerne takke dem ~or.

I denne ~orbindelse vil jeg ogs~ nævne den artikel i
JydskeVestkysten med overskri~ten "NB har røde ører".
Sagen gik ud p~, at NB bruger ~lere timer i Nord-Als
Idrætscenter end budgetteret.
Jeg har i sidste nummer a~ vores klubblad SPORTEN ud~ørligt
berettet om sagen og vil der~or ikke komme ind p~
enkeltheder.
Først n~r vi ~~r kendskab til kommunens "o~~icielle" tal om
vores slut~orbrug ~or ~ret 1994 kan vi a~slutte sagen.

Tilbage til NB's interne aktiviteter.

En meget vigtig ~unktion vo~es ~o~ening ha~ vo~es
KAMPFORDELERE.
De ha~ kontakte~ med o~ganisatione~ne og klubbe~ne og hvis
de sløse~ med de~es a~bejde kan konsekvense~ne b~de koste
penge og points i turneringen.
De~til kommer, at deres m~de at sama~bejde med de and~e o~te
give~ klubben samme image udadtil.

Disse ~unktione~ varetages i NB a~ Birge~ Andersen og Børge
Neesgard og det er mit indtryk, at de har rep~æsenteret os
godt og at a~vikling a~ turneringen gik til~redsstillende,
hvad det organisatoriske angår.

NB's liste med hjælpere er lang og blandt dem er der ogs~
Eric Schwab som er vores MATERIALEFORVALTER Birgit
Lyngkilde st~r ~or TR0JEVASK, Ch~esten Blom var i.~unktion
som FANEBÆRER og Verner Petersen, Carl Skovgård og Henry
Høeg hjælpe~ os med ENTREOPKRÆVNINGEN.

Klubben skylder jer alle en tak ~or indsatsen og det glæder
mig, at vi ogs~ i den kommende sæson kan regne med jer.
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Muligvis bliver- vor-es entr-eopkr-æver- dog "ar-bejdsløse" i ~r-.
Bestyr-elsen vil nemlig i dag ~r-emsætte et ~or-slag om at
sløj+e entr-een til vor-es hjemmekampe - +or-søgsvis i sæson
1995.

mellem 2 og 3 !. a+ vor-es
at hente pengene ind igen p~

Vi er klar- over-, at vi mister-
indtægter-, men er- par-ate til,
andr-e må de r .
Ikke via kontingent~or-højelse - vor-es +antasi r-ækker-
mer-e end at anvende den nemmeste løsning
Husk - i de sidste 5 ~r- har- bestyr-elsen ikke +r-emsat
~or-slag om kontingen+orhøjelse !

til

et

Vi h~ber-, at vi med "gr-atis entr-e" kan lokke +lere tilskuer-e
til vores kampe og samtidig kan give vor-es medlemmer-,
hjælper-e og venner- lidt a~ det tilbage, som de giver- ~s i
+orm a~ der-es indsats ~or klubben.

Det er- nemlig s~dant, at de ~leste a~ vores tilskuer-e p~ en
eller- anden m~de har- tilknytning til Nord-Als Boldklub og s~
vir-ker- det lidt sm~ligt, at de skal a~ med 15 kroner- ~or at
se en ~odboldkamp, de selv har været med til at "+inansiere"
gennem deres engagement ~or klubben.

Jeg er spændt p~ jer-es holdning og a~gør-else.
Den hænger ogs~ sammen med k~ringen a~ "ARETS TILSKUER" p~
et senere tidspunkt.
Vedkommende ~~r- enten en partoutkor-t til vor-es hjemmekampe i
sæson 95 eller- 3 +lasker rødvin a~ en lidt ældre ~rgang.

Det er- stikordet til det næste a+snit.

OLDBOYSAFDELINGEN har ~or- godt en uge siden a+holdt der-es
general~orsamling.
De +ortsætter- med de samme personer- som i 94 , dvs. med Peer-
Christiansen p~ +or-mandsposten, med AI+red Hansen som
Kasserer og Chresten Blom som bestyrelsesmedlem.

Det er vi glade ~or-, ~ordi samarbejdet med dem har- igen
vær-et meget godt og vil bestemt +or-tsætte p~ samme m~de.

Ved sidste ~r-smøde har- jeg ganske +or-sigtig antydet, at der-
ar-bejdes med at knytte oldboysa~delingen endnu tættere til
hoved+oreningen.
Der er- ikke sket noget i den retning, til dels p~ gr-und a+
ræset i jubilæums~ret og s~ den kendgerning, at vi her ikke
har et pr-oblem. som skulle løses.

Jeg siger- tak til Per- +or ar-bejdet i bestyr-elsen, til
a~delingen tak ~or den store gave til jubilæums+onden og til
alle andre "o Ldbov ae r" tak +or der-es støtte ved +or-skellige
jobs i ~or-eningen.

Et par ord skal der ogs~ siges om CLUB 22 - NB's ældste
~r-gang.
De har ~or-tsat konstant medlemstal - nemlig 22.
De ~leste medlemmer a+ klubben er- jo p~ en eller- anden m~de
"beskæ-ftiget" i NB og de var- ogs~ i 1994 par-at til at
hjælpe ved stør-r-e sager, som +.eks. dame+r-okosten , julebal
eller- n~r- det gælder at stille et eller- andet p~ benene i
+or-bindelse med +orretninger-nes julehalløj i Nor-dbor-g.
Tak til alle - 21
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I den sidste afdeling af min be~etning vil jeg komme ind p~
det, det hele d~ejer sig primæ~t om i Nord-Als Boldklub,
nemlig fodboldspillet.

Jeg vil dog starte med at nævne et problem, som alle klubbe~
er opfordret til at løse.
Vi har lige været p~ JBU's delegeretmøde i Herning og her
blev der igen fremhævet at de~ gene~elt er mangel p~
DOMMERE.
Nord-Als Boldklub vil gerne følge J8U's opford~ing op, som
g~r ud p~, at man ude i klubbe~ne skal være me~e aktive med
at skaffe kandidate~ til domme~klubben.
De~ blev ogs~ nævnt, at inte~essen hos nogen er tilstede,
men man vil ikke betale en s~dan uddannelse.
Nogen klubbe~ ha~ de~fo~ betalt udgifte~ne for deres
kandidate~ og dette tilbud vil vi ogs~ give vore
inte~esse~ede.

Tilbage til vores egen klub.
Vi har i den fo~løbne sæson haft 25 hold i tu~neringen.
I denne opgø~else er de~ ogs~ de hold med~egnet, som
oldboysafdelingen har haft i turne~ingen.

Det e~ et ganske pænt tal og alt tyder p~,
hold vi tilmelder i tu~neringe~ne,
M~ske ikke til den foranst~ende tu~nering
efter.

at antallet af
e~ stigende.

, men senest ~ret

Isæ~ i UNGDOMSAFDELINGEN har vi haft en god tilgang, og det
ser ud til, at tendensen fortsætte~.

Det kommer selvfølgelig ikke af sig selv, for et godt
spillende Landshold, elle~ OB's t~iumf i Europacup sende~
ikke fle~e spillere til Nord-Als Boldklub.

Vi skal selv arbejde fo~ det, og det har man gjort
ungdomsafdelingen.

Ungdomsudvalget med
Pete~sen, Kjeld Høi,
et travlt ~r.

formanden Ande~s Ebsen , Verner
Børge Neesg~~ og Leif Kjærg~~d har haft

Der har været utrolig mange aktiviteter i det forløbne ~~.
Der har været stævner, ~ejser til cup's, fodboldskole,
kurser, fo~ældre - spiller og trænermøde~ og selvfølgelig
selve tu~ne~ing og hvad de~ alt høre~ til.

Ungdomsudvalget har vi~kelig taget den lille opsang,
ved sidste gene~alforsamling, til efterretning og i
behøve~ jeg ikke komme med en "løftet pegefinger".

de fi k
dag

Jeg vil nøjes med disse bemærkning om
fo~di Anders efter mig vil aflægge
beretning om hans afdeling.

vores ungdomsafdeling,
en mere detaljeret

Jeg vil dog meget gerne takke ungdomsudvalget
ungdomst~ænerne og en flok foræld~e for den kæmpe indsats de
har ydet i sæson 1994.

I denne forbi ndelse vi l jeg
engagerede ungdomstrænere,
kommunens lederp~is . Endnu

ogs~ nævne, at en af de mest
nemlig John Callesen fik

engang tillykke med det.
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Tilbage e~ at kommentere SENIORAFDELINGENS bed~ifte~ i 1994.

tillid og fortjene~ en
den kommende sæson.

bø dr e

Foret ar siden kunne jeg fo~tælle ,at de fo~løbne ~~ ha~
været et af de bedste - hvis ikke det bedste overhoved - i
klubbens histo~ie.

Samme vil jeg ge~ne kunne sige om jubilæums~~et , men alle
ved, at det ville være løgn.
Vi kom s~ nogenlunde "helskindet" gennem sæsonen 1994, men
ingen kan være tilfredse med det, vores seniorafdeling
præsterede i det forløbne ~r.

Godt nok var vi alle sammen klar over, at et ~r som 1993
ikke gentage~ sig s~dan lige med det samme.
Vi var ogs~ klar ove~, at det ene eller anden hold vil f~
det svæ~t e~ter op~ykningen.
Men ingen havde forudset, at fo~skellen fra et ~r til et
andet kunne blive s~ ma~kant.

Tilsyneladende kunne en del af vo~es seniorspillere ikke
t~le mere modstand end den de var vant til i en lavere række
~ret fø~.
Men i stedet for man tog den ny udford~ing op, ~orsvandt
lysten at spille fodbold ganske hurtigt og stemningen til
kamp og træning blev mere og mere pessimistiske.

Der var selvfølgelig nogen undtagelse~, men generelt set ha~
~ret 1994 hverken for spillerne, trænerne, tilskuerne eller
bestyrelsen væ~et særligt spændende.

Denne konklusion gælde~ ~ø~st og f~emmest senio~holdene -
med visse undtagelser.
Jeg vil ikke sige ~et meget me re om disse hold, idet F~edy
som deres rep~æsentant i bestyrelsen, senere kommer med
flere bemæ~kninge~.

Jeg vi l dog
engagement for
sygemeldt.
De~ er en lille opmæ~ksomhed
senere tidspunkt.

meget ge~ne takke Gert Jensen for hans
1.holdet i den periode, hvor Flemming var

for indsatsen til ham p~ en

Samme Gert Jensen er ogs~ i den kommende sæson tilknyttet
seniorafdelingen.
Vi har erkendt, at vi efter afskaffelse af den gode gamle
"spillerudvalgsformand", mangler en person, som trænerne og
spillerne kan støtte sig til,hvis et behov opst~r.
Hans stillingsbesk~ivelse er nøje afpasset med trænerne og
jeg h~ber, at vi med dette tiltag kan styrke afdelingen.

Flemming og "Brormand"
seniorafdel ing.
Begge har bestyrelsens
opbakning af spillerne i

fortsæt ter som trænere i vores

Om vi har brug for yderlige~e en træner i seniorafdeling er
afhængig af spillernes fremmøde til træning.
Klubben e~ altid villig til at skaffe sine medlemmer de
bedste betingelser - men der skal være en fornuftig baggrund
for.

Jeg vil ogs~ sige tak til Finn Møller for det ~r, han har
st~et for vores 3.og 4.hold og til hans far Bent, som i et
par ar har været en god holdleder for vores 2.hold.
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Dette job va~etages i den kommende sæson af Be~kov Schmidt,
som ogs~ skal have en tak +o~ hans a~bejde med 4.holdet.

Henning Ca~lson +o~blive~ holdlede~ +o~ vo~es l.hold.

Som alle ved, blev han ved senio~a+del ingens a+slutni ngs+est
k~~et som ARETS IDRÆTSMAND 1994, elle~ ~ette~ sagt, va~ det
meningen, at det skulle +o~eg~ ved denne lejlighed.

Henning va~ dog denne aften +o~hind~et og de~+o~ skal
ove~~ækkelsen a+ pokalen mm. ske i aften p~ et sene~e
tidspunkt.
Jeg vil endnu engang ønske ham tillykke med valget og takke
ham fo~ indsatsen +o~ No~d-Als Boldklub.

DAMEHOLD.Til senio~a+delingen hØ~e~ ogs~ vo~es
Holdet va~ ogs~ nyop~ykke~ og m~tte +o~ +ø~ste gang p~øve
sig i Se~ie 1.
I +o~vejen viste vi, at holdet havde en alt +o~
spille~stab +o~ at gennemfø~e en tu~ne~ing uden
Det viste sig ogs~, at man ikke hve~ gang kunne
og nogle kampe m~tte aflyses.
Det va~ isæ~ til udekampe det kneb med at stille hold og he~
vil jeg p~st~, at nogle spille~e alt +o~ let fandt en g~und
til en afbud n~~ det +.eks. gjaldt at spille en kamp no~d
fo~ Vejle.
Holdet blev
- i Se~ie 1

lille
p~obleme~.
stille hold

p~ g~und a+ visse om~oke~inge~ i and~e se~ie~
men denne status kan vi ikke +o~sva~e i 1995.

Vi ha~ e+te~ mange ove~vejelse~ og d~ø+telse~ med trænerne
og spille~ne besluttet, at vi i den kommende sæson kun vil
spille 7-mands fodbold i damerækken.

Afdelingen t~ænge~ nu til en sane~ing . Et par spillere e~
holdt op med at spille fodbold, andre vil ud og rejse og
spille~e +~a ungdomsafdelingen er endnu Tor unge til at
spille se~ie 1 fodbold.
Jeg vil gerne sige tak til t~æneren Jan Jacobsen +o~ den tid
han ha~ t~ænet vo~es dame~ og til Svend W~ang som ha~ været
en slags alt-mulig mand +o~ dameholdet.
Det glæde~ mig, at han ha~ sagt ja til at tage sig a+ 7-
mands holdet i 1995 og jeg ønske~ ham og holdet held og
lykke i turne~ingen.
Jeg e~ ove~bevist om, at vi sna~t igen kan mønst~e et
damehold i JBU-turne~ingen.

Til sidst vil jeg komme med et pa~ bemærkninger til
+o~eningens VEDTÆGTER.
De blev lavet +o~ 25 ~~ siden og t~ænge~ e+te~h~nden til en
"mo de~ nise ~ing" .
Denne opgave har Jens Hansen faet og hans oplæg blev
godkendt p~ det sidste besty~elsesmøde og +~emlægges i aften
som et +o~slag.

De fo~esl~ede ænd~inge~ g~y som sagt ud p~, at mode~nise~e
de best~ende yegle~ dvs. ænd~inge~ne e~ ikke a+
fundamentalt betydning +o~ vo~es love.
De~+o~ fandt vi det ikke +o~ nødvendigt, at advise~e vo~es
medlemme~ ekst~a he~om i indkaldelsen til denne
gene~al+o~samling.

~ ----_.~----,
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Det va~ , hvad jeg vil at sige om No~d-Als Boldklub 1994.
Jeg habe~, at jeg kunne give je~ en ~yldestgø~ende indblik i
fo~eningens vi~ke i det fo~gangne a~, samt et bud pa
f~emtidens udfo~d~inge~.
He~ til sidst vil jeg ge~ne takke mine kollege~ i
besty~elsen fo~ det gode sama~bejde.

No~dbo~g, den 27.01.95
Pete~ Glock


