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NORD-ALS BOLDKLUB 1997
Formandens beretning ved generalforsamlingen den 30.1.98 på Nørherredhus
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Jeg vil starte min beretning om året 1997 med et enkelt tal - næsten 500 fodboldkampe har
Nord-Als Boldklubs hold spillet i den forløbne sæson.

Det er et relativt stort tal, som kræver at klubben har spillere, ledere, en organisation, og
penge.
Min beretning skulle gerne give jer svar på, hvordan vi i bestyrelsen har håndteret denne
opgave.

Først lidt om bestyrelsesarbejdet i Nord-Als Boldklub.
Der blev i det forløbne år afholdt 10 ordinære bestyrelsesmøder og et ekstraordinært.

Det har været møder uden dramatik - for i alle tilfælde kunne vi enes om afgørelser, som alle
7 medlemmer i bestyrelsen kunne acceptere.
Dermed ikke sagt, at alle var af samme mening.

Det er jo ikke ligefrem kutyme i NB, at medlemmerne informeres om de sager som var under
behandling på disse møder. -
Vi ved ikke rigtig om man ønsker det. Men da vi aldrig har hørt noget fra medlemmerne, går
vi ud fra, at man accepterer dette.

Vi deltager i møder som vores organisationer JBU eller DBU afholder.
Så har medlemmer af bestyrelsen deltaget på Region 4 's årsmøde som jo altid afholdes i
Rødding.
Deltagelsen på dette møde giver så adgang til JBU's delegeretmøde som blev afholdt i
Herning i januar, hvor vi ligeledes var repræsenteret med 2 personer.

Der har været flere møder i JBU's regi med vores deltagelse og i det hele taget er vi flittige
til at møde op - når vi vurderer at det er til gavn for klubben.

Samme gælder ved de mere lokale arrangementer, som for eksempel Als-Sundeved-mødet
eller formandsmøderne som SIUNA afholder.
SIUNA står i øvrigt for "Samvirkede Idræts & Ungdomsforeninger på Nord-Als" og har til
formål at medvirke til at skabe bedst mulige vilkår for idrætten på Nord-Als.

Bestyrelsen er også på pletten når der viser sig en mulighed for at belønne en leder for hans
indsats for klubben.
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Så har DBU, på NB's indstilling, hædret Verner Petersen med et rejselegat "som tak for en
stor indsats for dansk ungdomsfodbold gennem lang tid" - som så smukt er skrevet på hans
hædersbevis.

Verner fik legatet på DBU's repræsentantskabsmøde i Odense i februar og var i oktober på
rejse med landsholdet i Grækenland.

Idrætsfondens lederpris gik i år også til en fra vores klub.
På NB's afslutningsfest sidst i oktober fik oldboysformanden Peer Christiansen overrakt
denne fornemme hæder.

På sidste formandsmøde i SIUNA var et par foreningsledere dog utilfredse med at
overrækkelsen fandt sted på et klubarrangement, fordi man så ikke fik mulighed at ønske
prismodtageren tillykke.

Det skulle efter deres mening være et arrangement. som alle har adgang til.
Lige som årene før, hvor Idrætsfonden inviterede alle klubber i SIUNA til et virkelig festligt
og stilfuld arrangement i Idrætscentret.

NB har vist nok aldrig svigtet disse arrangementer, også når der blev hædret en leder fra en
anden forening.
Men ofte var der - foruden prismodtagerens forening - beskæmmende få andre foreninger
repræsenteret.
Så ~ var glad for at Idrætsfonden tog imod mit forslag og stillede op til vores fest med 150
deltagere.
Tak tilldrætsfonden for et godt initiativ.

Næste år møder vi selvfølgelig op, uanset hvor det er, og hvem der skal hædres.

Vores egen Lederpris - Arets idrætsmand - gik sidste år til Kjeld Høi for det store arbejde
han har udført for klubben i en lang årrække.

I denne forbindelse skal det også nævnes at drengetræneren Svend Erik Lund på
Fritidsdagen '97 fik en anerkendelse fra Nordborg Kommune for hans indsats for Nord-Als
Boldklub.

Alle ønskes endnu engang tillykke.
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(OVERHEAO 1)

Nu til noget andet - medlemsudviklingen i Nord-Als Boldklub.

MEDLEMSUDVIKLING 1992-1998

-'-Ungdom

-Senior

Damer
•••••••Oldboys

-lait

400

3~~ -------- __ ~ ~.------«
300 +P""'" _

2~+_-----------------200~--...--~~~~~~~~
1~+_-----------------
100+_-----------------50f=~~~~==~==::=:======
O+I---~-------~---~
jan.92 jan.95 jan.96 jan.9? jan.98

Billedet viser, hvordan medlemsudviklingen har været fra 1992 til i dag.

Vi regner med at vi i dag har:

ca. 210 ungdomsspillere, det er den blå kurve
ca. 50 seniorspillere, det er den lilla kurve
ca. 12 damespillere, det er den gule kurve.

Jeg har for helhedens skyld også taget vores oldboysafdeling med, hvor der for tiden er 72
spillere.
Alt i alt har NB for tiden ca. 350 medlemmer.

Som det fremgår af tallene, er medlemstallet nærmest konstant i ungdomsafdelingen og
svagt stigende i seniorafdelingen.
Det er en glædelig konstatering.

Ungdomsudvalget og seniorudvalget har også gjort meget for at holde på spillerne og "lokke"
nye spillere til.
Mere om det lidt senere.
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Jeg vil sige ganske lidt om NB's økonomi, for senere kommer vores kasserer jo med en
mere udførlig beretning.

( OVERHAED 2 )

Her er nogle kurver som viser klubbens økonomiske udviklingen de sidste par år.

Billedet viser resultatet fra 1990 til 1997.
Den røde kurve er udgifterne og den grønne indtægterne, klubbens egenkapital er den
blå kurve.
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Det er et billede vi kan være bekendt - selvom resultatet for 1997 viser et underskud.

Som I alle ved har vi over en længere årrække kontinuerligt vendt en negativ egenkapital fil
et stort plus.

Allerede for 2 år siden har jeg på generalforsamlingen sagt, at vi snart igen er i stand til at
investere i tiltag, der skaber udvikling og fornyelse.

Sidste år blev der sat navn på forskellige projekter - de fleste blev gennemført - og efter min
mening har vi også "fået noget" for pengene.

Samtidig er det indtruffet - hvad vi hele tiden har måttet regne med, nemlig at et par af vores
faste indtægtskilder har givet os lidt mindre end vi var vant til fra de tidligere år.

Men nu gælder det om at følge udviklingen og reagere omgående, hvis vi kører af sporet
mht. at bevare en fornuftig basisøkonomi.

Mere om regnskabet senere under kassererens beretning.
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Nu lidt om Fest-j-by.

Som allerede nævnt, har Fest-i-by denne gang givet et mindre overskud end året før.

Også det er ikke kommet helt overraskende for os, idet jeg på sidste generalforsamling jo
ligefrem opfordrede komiteen til at vove lidt mere fremover.

Det har de gjort. Vi har blandt andet haft et meget flot arrangement med DBU's oldboys-
landshold.
Og sent glemmer vi det flotte festfyrværkeri lørdag aften.

Andre arrangementer forløb mindre heldigt - men sådan vil det altid være.
Vi er meget glade for de penge som arrangementet giver, men vi er også meget interesseret
i, at vi præsenterer os med en byfest som folk synes om.
Jeg er overbevist om, at vores samarbejdspartner ved Fest-i-by, Nord-Als Håndboldklub, har
samme indstilling.

I november sidste år blev der afholdt en lille konference om Fest-i-by, som forhåbentlig har
givet komiteen nye impulser og ideer.
Der blev i hvert fald arbejdet seriøst med emnet og resultatet blevet godt arbejdspapir til
komiteen med mange gode ideer.

Jeg takker komiteen for Fest-i-by og deres hjælpere for deres indsats.
Poul-Otto Bonnerup, Birgit og Poul Lygkilde repræsenterer nu NB i komiteen, Poul har afløst
Heinz Muller.

Også i det forløbne år har der været NB-lotto, og det ikke færre en 39 gange!

I efteråret '97 har vi nu været 7 år i Havnbjerg skoles aula. Det er et sted hvor både
hjælperne og gæsterne er glade for at være.
Vi bruger jo også aulaen i forbindelse med klubbens afslutningsfest og her er stedet den
perfekte ramme.

Lottospillet har i det forløbne år givet et pænt overskud og er stadigvæk topscorer hvad
vores alternative indtægter angår.
Selvom vi nu for andet år i træk har oplevet en tilbagegang af indtægterne.

Ifølge Carlo skyldes dette en generel tilbagegang af "lottospil - spillere" og prisstigninger ved
varekøb og bustransport.

Jeg vil takke Carlo og hans hjælpere for den kæmpe indsats de yder for klubben året rundt,
og ønsker dem mange gode spil i den kommende lottosæson.

Vi er desværre nødt til at se os om efter en ny "lottoboss".
Carlo har meddelt os, at han trækker sig næste år. Det er vi selvfølgelig kede af, men når
han nu giver os så lang tid til at finde en afløser, burde vi være i stand til at løse opgaven.
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Hvert år, når jeg omtaler Aktivgruppens bedrifter, må jeg konstatere, at gruppen ikke er
blevet større siden sidst.
Hvert år har jeg efterlyst, personer som tilslutter sig gruppen så den kan blive endnu mere
aktiv.
Det hjalp desværre ikke, aktivgruppen består stadigvæk kun af to medlemmer, nemlig
Anders Ebsen og Karsten Sigsgaard.

Men de to herrer formå trods alt at holde en 15 årige klubtradition vedlige ved at afvikle NB's
julebal i Nord-Als Idrætscenter.

Igen i år var der langt over 1000 personer denne 2.juledagsaften i hallen, og vi fik igen
bekræftet, at vores halbal er den populæreste i miles omkreds.

At vi også denne gang fik et pænt overskud ud af det, gør halballet til et i en hver
henseende vigtigt klubarrangementet.

Tak for indsatsen til Karsten, Anders og alle der hjalp dem med opstilling, under selve festen
og til oprydningen.

Også tak til "Com.arr." som nu har anskaffet nye tæpper til gulvet i hallen.
De gamle tæpper blev denne gang slæbt direkte til containeren.
For sidste gang fik vi vores ryg ødelagt, og for sidste gang fik vi stank, støv, skidt og ulækre
safter på tøjet.
Men de har også holdt til mange dejlige fester.

Det var lidt om de mere kommercielle arrangementer NB har afviklet i det forløbne år.

I denne forbindelse skal der også nævnes vores salg af julekalendere, som igen har givet et
pænt beløb til klubkassen.
En tak til vores sponsorer for støtten og det gode samarbejde i '97.

Også i det forløbne år har vi været "i byen" med aktiviteter i samarbejde med forretningerne.
Det største arrangement var nok "nat-cafeen" ved Cafe Roma under Kulturnatten 1997,
som samlede næsten lige så mange mennesker, som den gang da Danmark blev
Europamester i fodbold.

Alt det hører med, når der tales om foreningsarbejdet i Nord-Als Boldklub.
Ligesom klubhuset, klubbladet SPORTEN, eller CLUB 22.

Jeg vil også i år nævne Club 22 - som jo kalder sig" NB's venner".
Det er ikke bare en floskel. Klubbens medlemmer engagerer sig hele året rundt i forskellige
klubprojekter eller træder til, når der er brug for personer til vigtige udvalgsposter.

Som det var tilfældet, da SIUNA skulle finde repræsentanter til folkeoplysning.
Det var Mogens Christensen som hjalp os her, og Ejlif Petrat-Laursen blev hans
stedfortræder.
Tak til de to, og de andre 20 medlemmer af klubben.
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Om vores klubblad SPORTEN vil jeg ikke sige ret meget - det må andre kommentere.
Jeg vil dog sige tak til min "faste" medarbejder Ib Anthony som styrer økonomien og
forsendelsen, og til min "løse" medarbejder Annette Rudbeck, der skaffer stof til mig en gang
i mellem.

Mere har jeg at sige om vores klubhus.

Efter at vi i 1996 fik en ny facade udadtil med en flot og stor terrasse, fik lokalerne her i
vintermånederne den tiltrængte ansigtsløftning.

It blev ny
u send.

helt nyt

Det har været et meget stort stykke arbejde, som Mette og Kaj har udført næsten helt alene.

Nu håber jeg bare, at vores medlemmer belønner indsatsen med flittige besøg i klubhuset i
den nye sæson.

Samtidig håber jeg, at Idrætsfonden og centerlederen nu dropper tanken om at inddrage en
del af "vores" lokaler til andre formål, og finder løsninger, der ikke berører os.

Alene i penge har vi de sidste par år investeret mere end 75.000 kroner i klubhuset.
Dertil kommer medlemmernes frivillige indsats i forbindelse med vedligeholdelse og drift.

Det kommer selvfølgelig først og fremmest klubbens medlemmer tilgode men jeg regner
også med, at Idrætscentret i os ser en stabil og seriøs lejer og god samarbejdspartner.

Der er nu dannet et nyt klubhusudvalg, som skal sørge for at brugerne får bedst mulige
betingelser.
I udvalget er foruden Mette og Kaj, Bjarne Jensen fra bestyrelsen, Chresten Blom fra
oldboysafdelingen og Kaj Duus Jensen.

Tak for det arbejdet de har udført i det forløbne år.
En særlig tak til Mette og Kaj og deres hjælpere for at de igen har bragt vores klublokaler i
præsentabel stand.

Den sidste del af min beretning handler om det som er krumtappen i Nord-Als Boldklub,
nemlig selve fodboldspillet.

Også i det forløbne år blev der afholdt vores populære skolestævne.
Det var nr. 29 i rækken - vi har altså i år 30 års jubilæum.
NB var pioner hvad afvikling af et sådant arrangement angår, i mellemtiden har mange andre
foreninger taget ideen op og kører lignende stævner.

Jeg er meget glad for, at vi nu over en længere årrække har haft et meget stabilt og dygtigt
udvalg til at køre dette arrangement.
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Det er Per Møllerskov, Erik Nørskov og Ib Anthony, N.E. Hansen som står for kamp-
programmet via Computer, samt Børge Nesgaard der skaffer dommerne.

Til alle skal der lyde en tak for deres engagement og held og lykke med jubilæums-
arrangementet om få uger.

Nævnte Børge Nesgaard sørger også for at vi kan afvikle rigtig mange kampe med vores
egne lokale dommere.

Der blev brugt i alt 31 lokale dommere i den forløbne sæson, og Jan Wind var dommeren
med flest kampe - nemlig 21 !
Tak til Børge og alle hans "medarbejdere".

Børge skal også nævnes når der tales om klubbens kampfordelere.
Han stod igen for 7-mands kampene, mens Per Kolmos for første gang var ansvarlig for
afvikling af 11-mands kampene.
Det gik meget fint i år - tak for det!

De sidste 4 år har Erik Schwab været Nord-Als Boldklubs materialeforvalter og dette job
har han bestredet til alles tilfredshed.

Han har nu meldt fra, det var vi selvfølgelig kede af, da vi hørte, at dette vigtige job skulle
"nybesættes" til den kommende sæson.
Heldigvis fandt vi i Jan Wind hurtig en god afløser.

Jeg byder Jan velkommen til denne opgave og siger tak til Erik for hans indsats.
(Et mere synligt bevis for vores taknemmelighed afleveres til Erik på et senere tidspunkt i
aften)

Vores senior- og ynglingetrøjer samt træningsdragter blev også i det forløbne år vasket af
Birgit Lyngkilde ( eller Paul ?) - i hvert fald også her en tak for indsatsen.

For godt en uge siden holdt oldboysafdelingen deres generalforsamling.
De er jo som bekendt en selvstændig afdeling under Nord-Als Boldklub i alle spørgsmål
vedrørende oldboys og veteraner, og kører økonomisk selvstændigt.

Sådan har det altid været og sådan vil det nok fortsætte.
For et par år siden var der godt nok nogle tanker fremme om at knytte sig endnu tættere til
hovedforeningen, men det blev ved snakken - ingen har arbejdet videre med sagen.

Det skyldes nok, at der i grunden aldrig har været problemer med samarbejdet, og hvorfor
skal man ændre noget, der kører godt.

Der har været 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, nemlig Chresten Blom og Alfred Hansen,
begge blev genvalgt med akklamation.
Formanden Peer Christiansen stiller altså med samme hold og vi fra hovedforeningen
glæder os til samarbejdet i 1998.
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Jeg vil gerne sige lidt om ungdomsafdelingen.

Afdelingen har igen haft rigtig mange aktiviteter i det forløbne år, som Anders nok vil komme
nærmere ind på.

Det har altid været sådan, at NB vil byde sine unge spillere en del mere end bare træning og
turneringskampe, og det har ungdomsudvalget og de enkelte trænere også formået i den
forløbne sæson.

Vores spillere har igen haft mange gode og spændende oplevelser og det vil jeg gerne sige
de ansvarlige tak for.

Det er selvfølgelig først og fremmest ungdomsudvalget med formanden Anders Ebsen, samt
Verner Petersen, Kjeld Høj og Børge Neesgaard.

Men en stor ære tilfalder helt bestemt også hver enkelt træner og en del personer fra
forældrekredsen. Uden deres engagement kan sådanne planer ikke realiseres og så gode
resultater ikke opnås.
"Fodbold krydret med leg, sjov og oplevelser" er her ment som det gode resultat.

Men, at få succes i det mere sociale foreningsarbejde - især i ungdomsafdelingen - behøver
ikke udelukke gode sportslige resultater i konkurrence med andre, eller fostre gode spillere
til vores seniorafdeling.

Om det er tilfældet har vi allerede mulighed for at kontrollere i år, idet et forholdsvis stort
kuld af sidste års ynglingespillere nu er rykket op i seniorafdelingen.

Jeg vil takke dem for den tid de har spillet hos os som ungdomsspillere, og ønsker dem en
spændende tid som seniorspillere I Nord-Als Boldklub.

Seniorafdelingens beretning fremlægges senere af Frank Lennart Petersen.
Jeg har dog selvet par kommentarer om denne afdeling.

Efter min mening har vores seniorudvalg fungeret rigtig godt. Stemningen blandt spillerne er
blevet mere positiv, og den sportslige nedtur er stoppet.

Det var vigtigt, at vi endelig fik et udvalg, som alene har til opgave at arbejde 100 % for
seniorafdelingen.
Jeg vil sige tak til Bjarne Skou, Frank Lennart Petersen og Bjarne Jensen for deres indsats i
seniorudvalget i det forløbne år.

Der blev arrangeret spillermøder med indhold, spillerne har været på ture i England og
Luxembourg og udvalgets medlemmer har været spillerne og trænerne en god hjælp under
træningen og kampe.
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Der arbejdes også langsigtet, og jeg ønsker for dem at de får deres visioner og ønsker
opfyldt.
Et par aftaler i den retning er allerede i hus.
De vil med sikkerhed bringe vores seniorafdeling endnu et stykke nærmere "målet", og
derfor kan seniorudvalget regne med bestyrelsens fulde opbakning.

Som sagt, mere om seniorafdelingen, når Frank har ordet.

Der skal dog lyde en tak til Kurt Nissen, som har virket som holdleder for 1. holdet i det
forløbne år.
Det har han gjort rigtig godt.

Personlig vil jeg takke ham for hans indsats som "el præsidente" for Nord-Als Boldklub under
turen i Luxembourg.
Nu er han nødt at stille op igen, når de kommer på genvisit i Nordborg under Fest-i-by.

Til seniorafdelingen hører også vores damehold.
De har igen haft en god sæson i 7-mandsturneringen og vil nu prøve at spille 11-
mandsfodbold i den kommende sæson.
Jeg håber det lykkes dem at skaffe de sidste spillere for at køre en sådan turnering igennem.

Jan Jacobsen har i en årrække været vores dametræner, men han har nu ønsket at stoppe.
Han har gjort et godt stykke arbejde for NB's damehold og det vil jeg gerne sig tak for.

( OVERHAED 3)

Til sidst lidt om, hvordan vi håndterer organisation og kommunikation i Nord-Als Boldklub.
Billedet skulle symbolisere, at vi forsøger følge med tiden.
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DBU og JBU går i disse uger på Internet og NB hægter sig selvfølgelig på.

I anledning af fodboldlandsholdets kvalifikation til VM i Frankrig har DBU's bestyrelse tilbudt
alle fodboldklubber en gratis pakke bestående af modem og første års Internet abonnement.

Det kunne jeg selvfølgelig ikke sige nej til!
Nu er vi snart on-line med vores organisation, som er overbevist om, at vi klubber vil få
meget glæde af den elektroniske kommunikation.

For eksempel kan vi fremover meget hurtigt hente de aktuelle stillinger fra vores egne hold,
eller fra et lilleput B hold i Nordjylland, hvis det har vores interesse.

Der ligger selvfølgelig flere muligheder i dette medie, og NB vil gerne være med fra
begyndelsen.

Det var, hvad jeg vil sige om det forløbne år for Nord-Als Boldklub og klubbens
fremtidsplaner.
Det har igen været et travlt foreningsår og den kommende sæson bliver med sikkerhed ikke
mindre travl eller spændende.

Tak til mine kolleger i bestyrelsen for godt samarbejde.

Peter Glock
30.1.98


