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I år vil jeg begynde min beretning med at vise jer et par overheads, som i grove træk viser
hvordan det er gået NB i det forløbne år -
og hvordan udviklingen har været de sidste par år.

Jeg vil i første omgang nøjes med et par korte kommentarer til kurverne - men senere behandle
emnerne mere udførligt.

Først en opstilling over medlemsudviklingen i NB i de sidste 6 år.
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Som I kan se har medlemstallet i ungdomsafdelingen været let stigende - det er
den L~se10(0."kurve.

Oldboysafdelingen har haft en god vækst i årene 91-94 og har været næsten stabil de sidste 3
år. Det er den ~t.de.. kurve.

Seniorafdelingen har for 3 år siden haft hele 71 medlemmer og er nu nede på 36. Det er den
~('~ct ' kurve.

Og medlemstallet hos damerne - den n..tpul.<.e ~c:kurve - har været nogenlunde konstant de sidste
par år.
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De næste billeder fortæller lidt om NB' s økonomi. Her er resultatopgørelsen over de sidste 7 år .

RESULTAT
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De røde søjler er udgifterne og de grønne er indtægterne.

Mere interessant er det næste billede.

ØKONOMI

Egenkapital

x 1000 kr.

S1

EGENKAP I

Kurven viser, at det går os ret godt - økonomisk set.
Her har vi i hvertfald nået det mål, som vi satte os for 6 år siden.

Til gengæld er næste kurve et trist syn !

FODBOLD

1991 i SERIE 1

1997 i SERIE 4

HOLD1

Den viser l. holdets nedtur i perioden mellem 1991 og 1996.
Vores målsætning er, at vi som minimum har et serie 2 hold - den røde del af kurven viser
hvornår det gik galt.
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Til sidst et mere o muntrende s n.

"AKTIVlTETSNIVEA111

Kurven symboliserer klubbens aktivitetsniveau gennem årene.
Den har altid ligget højt - og året 1996 var ingen undtagelse.

Her ganske kort - hvad Nord-Als Boldklub har stået for i det forløbne år.

Januar Generalforsamling i Oldboys afdeling
NB' s generalforsamling

februar Seniorafdelingen starter udendørssæsonen
Als-Sundeved møde

marts Start af Skolecup
"Gule ærter turnering" i Oldboys afdeling
JBU konference i Rødding
Køb-salg-bytte dag i klubhuset
JBU Region 4 møde i Åbenrå
Møde om evt. fodboldsamarbejde i området
Fællesmøde i ungdomsafdelingen
Seniormøde

april Venskabskampe mod Adelby (ungdom)
Trænerkursus med Karsten Sejerup

Fest-i-by starter
Oslo turen med 21 personer fra NB
Kursus i målmandstræning

juni Fest -i-by evalueringsmøde
Rendsburg på besøg (Oldboys afdeling)
Lilleputter deltager i Gråsten Cup
NB-Micro-Cup
Ungdomsafdelingens "Grillmøde"

juli Start af fodboldskole med DGI
Ombygning af klubhusets terrasse begynder
Miniputter deltager i Vildbjerg Cup
Ynglingeholdet deltager i Brøndby Cup
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august NB' s seniorhold deltager i Holsted Cup
Trænermøde (kursus)
Rip-Rap-Rup & Anders And stævne hos NB
Børnehave-Dag
Fotografering til årets julekalender
NB-dagen og terasseindvielse
Sølv til OB-A og Veteraner ved DGI-pokal
NB' s drenge deltager i Løgumkloster Cup

september Als-Sundeved mødet
Juniorafdelingerne til OB - FC København
Møde JBU Region 4
Regionsfinaler Piger / damer

oktober OB-A spiller kredskampe
"Stormøde" med NB' s stabsfunktioner
NB afslutningsfest
Ungdomsafslutningsfest

november Kursus om idræts skader
Fritidsdagen '96
Start af salg af julekalender
Kamplederkursus indendørs fodbold
Kursus indendørs træning
Region 4 årsmøde i Rødding
Kursus i idrætsskader for trænere

december Sponsorarrangement med MET AX
NB er på Storegade med en julebod
NB afholder årets sidste lottospil - det var spil nr. 42 i 1996 !
NB's Julebal

Ved siden af alle disse aktiviteter har NB's hold jo også spillet 475 fodboldkampe.
Altså igen et meget aktivt år i Nord-Als Boldklub - et meget godt foreningsår !

Mange ser det dog ikke på samme måde.
For dem har seniorafdelingens dårlige resultater været det mest fremtrædende - for dem har
1996 været et dårligt år for NB.

Og vurderer man seniorfodbold isoleret - er det jo også rigtig.
Vores bedste seniorhold spiller iden kommende sæson i serie 4.
Serie 2 status har vi haft som målsætning - så her er vi kørt gevaldig af sporet !

Allerede i sæsonen 1995 blev vi ibestyrelsen klar over problemerne i vores seniorafdeling.
Derfor afholdt vi en stor klubkonference i slutningen af sæsonen - hvor der udelukkende blev
fokuseret på seniorfodbold i klubben.

Vi fik et meget fint arrangement stillet på benene og udbyttet af konferencen var et godt og
omfattende materiale til bestyrelsen.
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Vi fik diskuteret og noteret spillernes, trænernes og holdledernes - alle med tilknytning til
seniorafdelingen - bud på, hvordan denne afdeling bedst kan fungere efter deres mening.

Det har bestyrelsen taget til efterretning, og har faktisk arbejdet med alt, hvad der blev foreslået.

Der blev nedsat et seniorudvalg,
der blev udarbejdet en "synlig" sportslig målsætning,
der blev afholdt spillermøder "med kød på",
seniorudvalget og bestyrelsen viste sig oftere til træning og kamp,
der blev afholdt og planlagt arrangementer for at pleje det sociale samvær,
og spillerne egne ideer og ønsker blev hørt og opfyldt indenfor de muligheder klubben nu engang
har.

Det har desværre ikke givet det ønskede resultat.
Måske har vi i bestyrelsen ikke gjort vores arbejde godt nok - det vil jeg meget gerne høre jeres
menmg om.

Konferencedeltagerne har denne gang godt nok udtrykt deres tillid til os - men det lykkedes os
altså ikke at vende denne uheldige udvikling.
For i samme takt som de sportslige resultater udeblev, svigtede alt for mange spillere deres
kammerater og trænere - og Nord-Als Boldklub.

Det har en foreningsleder svært ved at forstå.
Mere forståelse kan man ha' for publikums reaktion i sådan en situation når de bliver væk.
Selvom man netop her har brug for deres støtte.

Men vi skal se fremad, og nu skal nedturen stoppes !
Både bestyrelsen og seniorudvalget er indstillet på at viske tavlen ren og starte forfra.
Med den klare målsætning, at nedturen i seniorafdelingen nu skal stoppes.

Vi gør det med en ny træner og holdleder for vores l.hold,
med en bestyrelse og et seniorudvalg, der er villige til at støtte alt, hvad der gavner dette mål.

Vi forventer til gengæld 100 % opbakning fra spillernes side - i hvert fald fra de spillere, der siger
ja til denne udfordring.
Der er selvfølgelig også plads til de spillere, der bare vil spille hyggefodbold - de er faktisk lige så
vigtige i denne sammenhæng.

Til Flemming, Henning og Kurt vil jeg sige tak for indsatsen i seniorafdelingen.
Flemming har i god tid meddelt os at han efter denne sæson vil stoppe.
For 3 år siden besluttede vi i NB at bruge egne kræfter til at træne vore hold. Flemming sagde
dengang ja til opgaven og har efter min mening ikke fortjent denne kedelige afslutning af jobbet
for NB.
Henning vil prøve noget nyt og er nu holdleder for vores ynglingehold - held og lykke med det.

Som alle sikkert er bekendt med har vi ansat Bob Jørgensen som ny træner for vores l.hold.
Bob kommer fra Sønderborg og har været l.holdsspiller i SB.
Siden hen har han trænet forskellige klubber, sidst EUI.
Preben Naeffortsætter som træner for 2. og 3.hold.
Begge ønsker jeg held og lykke med deres job i NB.
Der er mere stof om seniorafdelingen når seniorudvalget aflægger deres beretning.
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Jeg vil nu sige lidt om ungdomsafdelingen.*" o t:tJ~~~ 1
Jeg ser forholdsvis mange ungdomskampe i løbet af året og kender en del til, hvad der foregår på
træningsbanerne på de forskellige dage.

Det er opmuntrende for mig at se hvor mange unge der gang på gang møder op til træning og
hvor populært det er hos de unge, at være med i en "rigtig" fodboldkamp.

Når man oplever det, glemmer man for en stund "bøvlet med feks. seniorafdelingen", og man får
igen lyst til at arbejde for klubben.

Selvfølgelig har vi også i denne afdeling vores problemer, men stort set har vi her styr på tingene.
Ellers vil vi ikke kunne holde vores medlemstal her så nogenlunde konstant i en tid, hvor man
andre steder klager over tilbagegang.

Der laves et godt stykke arbejde af vores ungdomsledere - og trænere.
Man har forstået, at kammeratskab, samvær og oplevelser hos de fleste af vores unge
medlemmer tæller mere end sejre.
Og man er samtidig også i stand til at arbejde fornuftigt med trænere og spillere, der har
ambitioner og evner til mere elitepræget fodbold.

En god ting er også, at ungdomsudvalget er sammen en gang om ugen på et fast tidspunkt.
Her bliver opgaverne behandlet og samtidig har alle andre mulighed at træffe dem til en snak om
alt.

Ungdomsudvalget består foruden ungdomsformanden Anders Ebsen af Børge Neesgård, Kjeld
Høi og Verner Petersen.
Verner sidder som bekendt også i bestyrelsen.
Til denne post skal der dog i dag findes en ny person, idet Verner fremover primært vil gøre en
indsats for ungdomsafdelingen.

Tak til jer alle, som arbejder for NB' s ungdom.

Jeg vil også nævne, at en af dem, Hans Chr. Nielsen, på Fritidsdagen 1996 fik en anerkendelse
fra Nordborg Kommune for hans indsats for NB. Endnu engang tillykke med det.

Vi får mere at vide om vores ungdomsafdeling, når Andres aflægger sin beretning.

Sidste torsdag holdt oldboysafdelingen deres generalforsamling.
Der har været et meget vigtigt punkt på dagsordenen - nemlig valg af formanden.
For 3. gang har Peer Christiansen sagt ja til opgaven og det er godt for Oldboysafdelingen og
Nord-Als Boldklub.
Tillykke med valget Peer, og tak for godt samarbejde i bestyrelsen som oldboysformand de første
4 år.

Når hans næste periode er overstået, har han været 13 år i NB's bestyrelse.
Jeg håber, Peer er overtroisk, så det ikke bliver hans sidste periode.

NB's oldboysafdeling er jo ikke kun aktiv på grønsværden.
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Afdelingen tager også "fodboldpolitiske" emner op som har givet genlyd både hos DGI og JBU
Her var NB pioner i indførelse af begrebet "super-veteraner" i JBU og for tiden arbejdes med
tanken om at starte en ny turneringsform for spillere over 50 år.

Ja, der sker noget i NB's oldboysafdeling - og så kan manjo altid regne med deres medlemmer
når der er brug for hjælp - og det vil jeg gerne sige både ledelsen og spillerne tak for.

For god ordens skyld vil jeg dog lige minde jer om, at vi for et par år siden har luftet tanken om
at knytte oldboysafdelingen endnu tættere til hovedforeningen.
Sagen har jeg gemt - men ikke glemt.
Bolden har oldboysafdelingen, men jeg vil bringe sagen op til overfladen med jævne mellemrum,
indtil der definitivt er faldet en afgørelse.

At jeg netop nu varmer sagen op igen, hænger sammen med den for tiden ringe interesse, som
vores seniorafdeling viser foreningen.
Ved sidste års generalforsamling har der været meget få seniorspillere, ikke ret mange
forældrerepræsentanter fra de enkelte ungdomsrækker, men flest personer med en sportslig
tilknytning til oldboys-afdelingen.
Men en oldboysspiller har på NB's generalforsamling kun stemmeret, hvis han er "senior-
medlem" eller hvis han er medlem af et udvalg, der er godkendt af bestyrelsen.
Det giver lidt stof til eftertanke .....

Næste afsnit i min beretning behandler klubbens forskellige udvalg.

Fest-i-by har ved sidste års arrangement igen lavet et pænt overskud.
Fest-i-by komiteen blev jo ny sammensat efter 1995, og vi er meget tilfredse med deres første.
indsats.

Sidste år valgte de en "sikker løsning" - men vover sikkert lidt mere ved den kommende byfest.
De kan jo fejre et lille jubilæum - for det bliver i år nr. 35 i rækken.
Gode ideer og viljen til at gennemføre det har de, og vi venter spændt på deres udspil.

Tak til komiteen som består af 5 personer, 2 fra NH og 3 fra NB.
NB er repræsenteret med Poul Otto Bonnerup, Birgit Lyngkilde og Heinz Muller.
Men også en stor tak til de mange, der hjælper under festugen. De kan være sikkert på, at de
også i år er meget velkomne til at give et nap med.

I den forbindelse vil jeg også nævne, at formanden for Fest-i-by, Poul-Otto, sidste år fik NB's
lederpris.
Det var ikke alene på grund afhans mangeårige engagement for Fest-i-by.
Poul-Otto har altid været - og er stadigvæk - en rigtig god klubmand.
Endnu engang tillykke med titlen "årets idrætsmand 1996".
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Nu til vores Lottospil.
Der burde efterhånden været bekendt for alle, at vi - næsten hver onsdag - året rundt afholder et
meget populært lottospil i Havnbjerg skoles aula.

Det har vi nu gjort i en lang årrække og det er i sig selvet meget godt stykke foreningsarbejde.
At det samtidig hvert år giver en pæn sum penge i vores klubkasse er lykken for Nord-Als
Boldklub.

Men der skal også slides for det. Der skal bruges 6-8 personer hver gang, og det ca. 40 gange i
løbet af et år. Desuden er arbejde med indkøb, annoncering og bemanding.
* ~
Vi har i alt ca. 22 personer der hjælper os at køre vores lottospil.
Desværre er det dog sådant, at interessen i at gøre en indsats her, fra dem der virkelig får gavn af
pengene, ikke er særlig stort.
Vi kunne godt tænke os, at forældre til vores ungdomsspillere er her bedre repræsenteret - og at
seniorafdelingen - som for et par år tilbage - igen stiller med et "lottohold".
*
Jeg vil gerne rette en stor tak til spillets primus motor, Carlo Meyer, og hans trofaste stab af
hjælpere for den kæmpe indsats de yder for os året rundt.

Lottospillet har sidste år givet lidt mindre end året før. Men da 1995 var et rekordår, er der ingen
grund til bekymringer.
Vi er meget tilfredse med udbyttet. Kassereren vil på et senere tidspunkt komme med konkrete
tal.

Vi har stadigvæk en Aktivgruppe i Nord-Als Boldklub.
Gruppen er desværre ikke blevet større siden sidste generalforsamling - det er fortsat kun
Karsten Sigsgaard og Anders Ebsen der tegner gruppen.

Der er dog heldigvis mange flere når de har brug for hjælp.
Det er tilfælde en gang om året, når der skal arrangeres Julebal.

Det gik også fint sidste år - så længe er det jo slet ikke siden - der var folk nok til at hjælpe
( nogen mener for mange) og heldigvis stadigvæk mange gæster i hallen.

Juleballet i Nordalshallen hører med til "Jul på Nord-Als" og for os er det stadigvæk en god
indtægtskilde.

Tak til Karsten, Anders og alle hjælpere.

Jeg kunne dog godt tænke mig, at gruppen fremover bliver endnu mere aktiv.
Karsten har jo flere gange efterlyst personer, der vil tilslutte sig aktivgruppen - men uden
resultat. Viljen og ideerne er tilstede - men vi mangler ressourcer.

Forudenjuleballet kunne aktivgruppen feks. afholde en ''NB-dag'' , klubbens afslutningsfest,
interne stævner mm.
I dag er det Tordenskjolds soldater der arbejder med disse arrangementer og en aflastning her er
tiltrængt.
Måske kunne to små udvalg - aktivgruppen og festudvalget - slå sig sammen .

Hvis nogen er interesseret i at gå ind for denne sag, er de velkommen til at kontakte mig.
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Vi har også i 1996 kørt vores traditionelle skolestævne - og det var nr. 28 i rækken.
Det er et meget godt arrangement for NB og ikke mindst for de deltagende skolebørn.

Det er dejligt for en foreningsleder at sådan et vigtigt foreningsarrangement hvert år bliver startet
stille og roligt op, og afviklingen sker næsten automatisk.

Det har de 4 herrer, der arrangerer stævnet, rigtig godt styr på.
Tak til Per Møllerskov, Erik Nørskov, Ib Anthony, Børge Neesgård og alle hjælpere for
indsatsen.

Lidt om SPORTEN - vort klubblad, som nu har eksisteret i mere end 28 år.
Økonomien er på plads igen, og derfor har vi igen mulighed at skaffe mere plads til stof og
billeder fra foreningslivet.

Tak til dem, der med jævne mellemrum sender materiale til mig - det håber jeg de bliver ved med.
Der må meget gerne være endnu flere, der hjælper til at bladet bliver så interessant som mulig for
os alle.
Jeg har stadigvæk Ib Anthony som medarbejder, og det er jeg meget glad og taknemmelig for.

"Vi vil spille - vi vil hjælpe hvor vi kan ...." synger medlemmer i Club 22 når de holder deres
sammenkomster.
Denne lidt specielle "klub i klubben" har også i 1996 været meget aktiv.
De fleste af dem er jo stadig aktiv på fodboldbanen og alle hjælper klubben, hvor de kan.
Sådan har det været nu i over 17 år - og intet tyder på at det ændrer sig.
Tak til de 22 herrer!

Klubhuset har i det forløbne år fået en ny facade udadtil- vores nye terrasse er blevet flot!
NB's folk har stået for byggearbejdet, og alt er betalt af Nord-Als Boldklub.

Der blev gjort et kæmpearbejde i 5 uger af sommerferien.
Endnu engang siger jeg tak til Kaj og hans hjælpere for indsatsen - de har præsteret et flot
resultat.

Det var også meningen, at vinteren skulle bruges til at sætte det indvendige af klubhuset i stand.
Det blev dog midlertidig sat i bero, indtil konsekvenserne for centrets planer om diverse
ombygninger er klarlagt.

I skrivende stund har jeg endnu ikke fået en konkret tilbagemelding.
Jeg har dog gennem flere samtaler med centerlederen fået at vide, at vi ikke behøver at være
nervøse. Centret har ikke planer om at tage noget væk fra os.
Vi skal måske afgive 2 små lokaler i den ene ende afklubhuset - men vil så til gengæld få noget
tilsvarende i den anden ende.
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Det er noget vi kan leve med - alt andet vil være en mindre katastrofe for os.
Vi bruger lokalerne utrolig meget. Vores spillere eller ledere er der hver dag når der spilles
fodbold udendørs, og der er lys i lokalerne næsten hver aften i vintermånederne.

Der bliver holdt utallige møder i løbet af året, her kan der laves "papirarbejde" for klubben og
hentes informationer - og ikke mindst er det et populært samlingssted efter kamp og træning.

Vi har investeret meget i klubhuset - ikke kun penge !

De fleste i NB er tilsyneladende tilfredse med den måde vi kører vores klubhus på.
I seniorafdelingen er der dog en del spillere, som engang i mellem mangler den "gammeldags"
personlige betjening, som vi havde for ikke så længe siden.

Det er ikke mere som før!
Af gode grunde. I den grad som resultaterne for vores seniorhold udeblev, dalede interessen for
at bruge klubhuset.
Det er forståeligt, at hverken Mette, Kaj eller nogen andre har lyst til at passe klubhuset for 2
eller 3 seniorspillere.

Automaten i klubhuset blev ikke anskaffet for at bortrationalisere disse personer.
Den blev sat op for at give mulighed for at købe en forfriskning, når klubhuset bruges på andre
tidspunkter end når seniorholdene træner eller spiller kamp.

Jeg er overbevist om, at man fra klubhusets side gerne vil yde den service - når seniorspillerne
igen dukker op.

Det sker forhåbentligt i nærmeste fremtid - når nu den nye sæson starter.
Jeg håber så, at vores klubhusbestyrere Kaj og Mette om kort tid har brug for hjælpere, for
ingen kan forlange, at de to klarer opgaven alene.

Tak til Mette og Kaj og deres hjælpere for indsatsen

Jeg vil også sige tak til andre personer, der hjalp NB i den forløbne sæson.

Det er vores materialeforvalter Eric Schwab,
Birgit Lyngkilde som står for trøjevask,
vores fanebærer Per Petersen og Bjarne Jensen,
Børge Neesgård og Birger Andersen, vore kampfordelere.

Birger stopper som kampfordeler for vores 11-mandshold.
Det har han været i hele 9 år. Det er en lang periode på så vigtig et job i Nord-Als Boldklub og
derfor en særlig tak til Birger.
Bestyrelsen vil på et senere tidspunkt under denne generalforsamling aflevere et mere synligt
bevis for vores taknemmelighed.

Ny kampfordeler i år og forhåbentlig et par år frem bliver Per Kolmos. Per har jo en fortid som
aktiv spiller i klubben, og ved hvad det drejer sig om.
Ellers kan han spørge Børge eller Birger, som gerne vil hjælpe ham.
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I den forbindelse vil jeg også nævne Børges hold aflokale dommere.
Der blev jo i det sidste nr. af SPORTEN sagt pænt tak til dem for deres indsats, og jeg gentager
det gerne en gang til.

Vores samarbejde med Idrætscentret har i det forløbne år været relativt godt.
For at det kan blive endnu bedre har jeg for det kommende år bedt om 2 møder med
centerlederen, hvor vi kan drøfte eventuelle problemer.

Jeg håber, at vi så ikke mere behøver at snakke om lysforholdene på vinterbanen.
Problemet er nævnt flere gange de sidste par år - sidste gang efter turneringen i fjor.
Der blev lovet os, at forholdene skulle være væsentligt forbedret, når nen nye sæson starter.
Det gør den i morgen og aftalen er holdt - tak for det !

Sidste del af min beretning handler om Nord-Als Boldklub's økonomiske situation.
Jeg vil ikke bombardere jer med tal nu - det gør vores kasserer Bjarne efter mig.

I har jo i min indledning set et par kurver som tydeligt viser resultatet og udviklingen.
Denne del af klubarbejdet blev igen løst med bravur.

Vi har igen modtaget kommunal støtte via Nord-Als ordningen og tilskud til forskellige
aktiviteter fra Idrætsfonden for Nord-Als.
Det siger vi tak for.

Resten har vi selv skaffet via kontingentet, gennem de før omtalte arrangementer, salg af
julekalendere og indtægter fra sponsorer.
Endnu engang tak til alle der hjalp os her.

På sidste generalforsamling fremlagde jeg bestyrelsens plan for, hvordan midlerne skal bruges i
foreningsarbejdet. Den blev holdt - næsten til punkt og prikke.

- der var ingen kontingentforhøjelse.
- både senior- og ungdomsafdelingen fik deres ønsker opfyldt.
- NB's mange hjælpere fik tilbudt en meget billig 3 dages udflugt til Oslo og gratis deltagelse i
klubbens afslutningsfest. Ved begge arrangementer var der god tilslutning.

- og klubhuset fik en ny terrasse.
Kunne vi bare med samme nøjagtighed styre vores sportslige engagement !

Selvfølgelig har vi også en plan over hvad vi økonomisk kan klare i den kommende sæson.

- klubhuset får en indvendig ansigtsløftning
- vore h~ere belønnes for deres indsats
- senior - og ungdomsafdelingen får samme vilkår som i fjor
- vi ændrer ikke vore sportslige visioner i seniorafdeling, selvom det koster lidt mere.
- og vi er parat til at diskutere med generalforsamlingen en eventuel kontingentnedsættelse.

Denne udmeldning burde give alle i Nord-Als Boldklub lyst til gøre en positiv indsats i året 1997.

Det var, hvad jeg vil sige om året 1996 for Nord-Als Boldklub.
Til sidst en tak til mine, kolleger i bestyrelsen for godt samarbejde.

Peter Glock - 31.01.97


