
NORD-ALS BOLDKLUB 1998
Formandens beretning ved generalforsamlingen den 29.1.99 i NB's klubhus
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( BILLEDE - NB-emblem)

For første gang i NB's historie holder hovedforeningen en generalforsamling i "egne" lokaler,
nemlig i vores klubhus.
Hele arrangement "Generalforsamlingen" afvikles i år ligeledes lidt anderledes, end det har
været tradition for gennem en lang årrække.

Det er selvfølgelig ikke uden grund at vi gør det.
Vi har i de sidste par år ikke lige frem oplevet en stigende interesse for klubbens
generalforsamling.
Det snakker man meget om i NB, selvom vi altid har haft en acceptabel opbakning til disse
årsmøder, sammenlignet med andre tilsvarende foreninger. '

Vi har spurgt mange, hvad vi efter deres menig skulle gøre, for at skabe en større interesse,
men lige så mange forskellige forslag og ideer har vi fået. '

Nu har vi altså prøvet det på denne måde, og jeg kan konstatere, at vi er et par personer _
flere end sidste år.

Jeg håber, at der i løbet af aftenen kommer et par kommentarer fra jer, om denne form for
afvikling af vores generalforsamling.

Jeg vil starte min beretning om året 1998 med at sige lidt om bestyrelsesarbejdet i det
forløbne år.

Bestyrelsen består af formanden, kassereren, 3 bestyrelsesmedlemmer, ungdoms-
formanden og oldboysformanden, d.v.s. i alt 7 personer.

Der blev afholdt 10 bestyrelsesmøder.
Vi deltog selvfølgelig også i møder som vores organisationer JBU eller DBU har afholdt.
Samme gælder de mere lokale arrangementer og interne klubmøder.

Jeg har for sjovs skyldt spurgt Anders om, hvor mange møder han gik til i 1998 og svaret var
103 !

Det siger noget om aktivitætsniveauet i Nord-Als Boldklub.
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Jeg har i de tidligere år under min beretning vist alle de aktiviteter, som klubben var
involveret i, i løbet af året.
Det bliver I forskånet for i år. Jeg går ud fra, at I alle læser vores klubblad SPORTEN, hvor
så godt som alt hvad vi foretager os, skulle være nævnt.

Der er også bestyrelsens opgave at være på pletten hvis der viser sig en mulighed for at
belønne en leder fra NB for hans indsats for klubben.

Så har JBU, på NB's indstilling, hædret Peer Christiansen med JBU's Sølvnål, som
anerkendelse for hans indsats for jysk fodbold og Nord-Als Boldklub.
Jeg har haft æren at overrække nålen til Peer på oldboysafdelingens generalforsamling for
en uge siden.

Ved Fritidsdagen '98 fik NB's pigetræner Preben Christensen en anerkendelse fra
Nordborg Kommune for hans indsats for Nord-Als Boldklub.

Og vores egen Lederpris - Arets idrætsmand - gik sidste år til Børge Neesgaard for det
store arbejde han har udført for klubben i en lang årrække.

Alle ønskes endnu engang ti I lykke.

Normalt kåres "årets idrætsmand" på klubbens afslutningsfest i november.
Dette skete også denne aften, med desværre uden Børge, da han var forhindret i at deltage
i festen.

I mellemtiden har udnævnelsen været omtalt i avisen og i SPORTEN, så alle ved nu, hvad
Børge har betydet for Nord-Als Boldklub.

Det eneste der mangler endnu, er at overrække Børge det synlige bevis for udnævnelsen.
Det vil jeg hermed gøre.

Næste afsnit i min beretning handler om medlemsudviklingen i Nord-Als Boldklub.

( BILLEDE - kurver)

Tallene viser medlemstallet siden 1992 - desværre kan vi ikke gå længer tilbage i tiden, da
vi ikke har detaljerede tal fra den gang.
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NB har i dag har:

ca. 220 ungdomsspillere, det er den blå kurve
ca. 45 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
ca. 62 spillere.
Alt i alt har Nord-Als Boldklub ca. 340 medlemmer.
Der er altså ikke sket de helt store ændringer

Vi forventer at vores ungdomsafdeling vil få en tilgang i de kommende år og udviklingen i
seniorafdelingen er som alle ved, meget afhængig af, hvordan det går med de enkelte hold i
turneringen.
Men også her forventer vi en beskeden tilgang i de næste par år.

Glædelig er det, at vi næste år igen har et ynglingehold - så nu har vi igen hold i samtlige
rækker, der findes.

( BILLEDE - pengeskab)

Jeg vil i år ikke bruge meget tid af min beretning på NB's økonomi, det vil jeg overlade til
kassereren.

Men jeg kan da allerede nu afsløre, at klubben har en sund økonomi.
Det skyldes selvfølgelig i høj grad, at vi er god til at tage mange forskellige
finanseringskilder i brug, for at skabe sammenhæng i økonomien.

Det er en meget vigtig del af foreningsarbejdet, og der er rigtig mange i NB, der bruger en
stor del af deres fritid på det.

Der skal også fremover bruges mange ressourcer på dette område, hvis vi vil have råd til lidt
ekstra, som gør det spændende og attraktiv at være medlem i NB.

For den kommunale støtte bliver næppe større.
Som bekendt skal kommunen i 1999 spare 100.000 kroner på foreningsområdet.
Det betyder, at medlemstilskuddet nedsættes fra 100 kr. til 86 kr. pr. medlem under 25 år.
Det er godt nok ikke et stort beløb det drejer sig om, men hvad er det næste?

Vi skal også tilbagebetale et lån på 70.000 kr. som NB i 1991 har optaget, rente - og
afdragsfri hos Nordborg Kommune.
Det var vi nødt til i forbindelse med flytning af klubhuset til centerbygningen.

Vi er blevet opfordret til at tilbagebetale dette beløb,
"i det omfang, låntagernes økonomi giver forudsætning for det",
som det står i brevet fra udvalget for Undervisning og Kultur.



side 4
Vi sender i de næste dage et brev til kommunen med vores syn på sagen.

BI.a. gør vi gældende, at NB har investeret mere end 35.000 kr. i det gamle klubhus, inden
man - mere eller mindre - har bedt os om at flytte til centerbygningen.

Dertil kommer, at vi siden flytningen har brugt langt mere end 70.000 kroner i forbindelse
med forbedringer og indretninger ved det nye klubhus.

Samtidig vil vi henvise til den brugeraftale vi har med centret, hvor der under punkt 7 stå:
"Foretagne forbedringer og indretning er Idrætsfondens ejend?m".

Jeg er meget spændt på hvordan sagen ender.
Men jeg kan forsikre jer, at bestyrelsen "kæmper" for en fornuftig løsning.

At NB har en fornuftig foreningsøkonomi, skyldes klubbens alternative indtægtskilder, som
lottospil, fest-i-by, halbal,julekalender og samarbejdet med sponsorer.

Efter en beskeden tilbagegang af indtægterne fra disse arrangementer i 1997, gik det meget
bedre for os idet forløbne år.
Her et par eksempler:

( BILLEDE - lottospil )

Lottospillet har haft en meget flot sæson.
Der har i 1998 været 40 spil med omkring 10,000 deltagere.

Vi har et rigtigt godt og populært lottospil, og alle der har med dette arrangement at Qøre,
kan være stolte af resultatet. I

Carlo Meyer har formået, at sætte et meget flot punktum som afslutning af hans
"regeringstid" som NB's lottoformand.

Han har jo i god tid fortalt os, at han nu efter 5 år som lottoboss, og en endnu længer
periode som højre hånd for Annelise, ville stoppe.

Troede vi!
For det lykkedes os i mellemtiden, af overtale ham til at forsætte på jobbet på ubestemt tid.
Der var et par ting som vi fik uddelegeret til andre, men nu kører NB's lottospil videre som
hidtil.

Jeg vil sige tak til Carlo og hans mandskab, og håber, at de hjælpere som har tænkt sig at
stoppe sammen med "chefen", nu også vil fortsætte.
I denne forbindelse skal der også lyde en tak til Marie, som hjalp os med at overtale Carlo.
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( BILLEDE- festiby)

En anden sværvægter, når vi taler om alternative indtægter, er Fest-j-by.

Også her kan jeg berette at vi overskudsmæssigt, kan være fuld tilfreds med sidste års
arrangement.

Vi var godt nok lidt nervøse for, om Storkonflikten i foråret kunne betyde noget for os.
Det var heldigvis ikke tilfældet, idet der alle dage var mange mennesker på festpladsen.

Det skyldes sikkert en hel del de mange nye tiltag, som komiteen i 1998 kunne præsentere.
Formanden Poul-Otto Bonnerup har sendt mig en kort beretning om Fest-i-by 98 som alti alt
er positivt.

Et par negative ting blev der dog også nævnt.
På evalueringsmødet kom det frem, at mange unge hjælpere i barerne, havde udskænket
gratis til venner og bekendte.

Det er noget man ikke tolererer!

Alle burde efterhånden være klar over, hvor mange personer der bruger meget tid på at lave
et stort stykke frivilligt og ulønnet arbejde for NB og NH.
Der knogies, for at holde kontingentet nede, for at kunne sende spillerne til stævner eller
udflugter, og for at give dem optimale betingelser i klubben.

Så gør det ondt at høre, at der sker disse ting.

Poul-Otto gør sig også nogen tanker om, hvor længe de såkaldte "Tordenskjoldsoldater" vil
blive ved.
Han mener, at det nu snart burde være på tide, at de bliver aflastet.
Og derfor appellerer han til NB's ogNH's medlemmer, at endnu flere melder sig, oqhiælper
ved dette vigtige klubarrangement. '

Han siger tak til alle, der har ydet en indsats for Fest-i-by 1998 ogtakker Idrætscentret,
sponsorerne og Nordborg Kommune for støtten.

Det vil jeg også gøre på NB's vegne.
Tak til komiteen, og held og lykke med det kommende arrangement.
Jeg har set et udkast til årets program og kan kun sige, at det ser rigtig spændende ud.

Der er sket en enkelt udskiftning_i udvalget.
For NH fortsætter Hanne Rasmussen og Ejgil Hansen erstatter Marie Meyer.
NB fortsætter med samme mandskab, nemlig Poul-Otto Bonnerupog Birgit og - Poul
Lyngkilde. '
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( BILLEDE - NB-emblem)

Det er ikke længe siden, at der var rigtig gang i hallen ved siden af.

NB's julebal er hvert år i juleferien det traditionelle træfpunkt for en masse mennesker fra
nær ogfjern, og denne gang var det ikke anderledes.
Over 1300 var mødt op, det var en del flere en i 1997, og overskuddet blev også tilsvarende
større.

Det var jo igen aktivgruppen som stod for arrangementet.
Gruppen består, på papiret, stadigvæk af kun af to personer, men vokser heldigvis, når
festen skal afvikles.
Tak for indsatsen til Anders Ebsen og Karsten Sigsgaard ogde mange, der hjalp dem.

Juleballet er et rigtig godt og vigtigt klubarrangement som vi nu har kørt for 16. gang.
Det er et halbal man snakker meget om - både før og efter jul.

En del diskussionsstof har givet et par uheldige episoder i slutning af festen.
Det er selvfølgelig noget vi husker til næste gang, og prøver på gøre noget ved det,
men det bliver nok svært at gardere sig1 00 % for, at vi fremover bliver fri for dem.

Til de mere kommercielle arrangementer i NB hører også vores Julekalender.
Det er efterhånden en god tradition på Nord-Als, at NB i løbet af november er på gaden med
en kalender, som samtidig er en attraktiv lodseddel.

Den har igen givet et pænt beløb i klubkassen, og der er ingen tvivl om, at den også kommer
i år.
Men, også her skal der huskes et par ting til næste gang.

Diskussionen drejer sig om forsidebilledet, antal kalendere, salgsstrategi, og om det måske
skal være en slags skrabelodseddel.

Men alt det har projektets primus motor, Jens Hansen, noteret, og jeg er sikker på, at det går
endnu nemmere næste gang.
Tak til Jens og alle der var involveret i salget af NB's julekalender.

I denne forbindelse skal der også lyde en tak til vores sponsorer for det gode samarbejde i
1998.
Når de støtter os, kan de til gengæld altid regne med os, når de har brug for hjælp ved deres
arrangementer.

Sidste år, har vi for eksempel sammen med byens forretninger, været med til at markere
starten på VM i fodbold, med lidt "fodbold-gøgleri" i Nordborg.

Det er også noget der hører med, når der tales om foreningsarbejdet i Nord-Als Boldklub.
Ligesom klubhuset, klubbladet SPORTEN, eller CLUB 22.
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Om Club 22 er der ikke meget at sige.
Dens medlemmer hjælper NB stadigvæk hvor de kan, og det er jeg meget taknemmeliQ for.
I år er det 20 år siden klubben blev stiftet, og omkring halvdelen af medlemmerne har været
med siden 1979.
Det er altså blevet til en etableret "institution" i NB, og en respekteret prik i foreningslivet.

Klubbladet SPORTEN udkom 8 gange i løbet af sidste år, det er et omfang, jeg mener er
tilstrækkelig til at informere medlemmerne om, hvad der rører sig i foreningen.

Jeg vil sige tak til Ib Anthony for samarbejdet, og takke alle der har sendt stof til mig i løbet
af året - og dem må der meget gerne være flere af i år.
SPORTEN kan for øvrigt fejrer et lille jubilæum i år - vi er nu i gang med årgang nr. 30 !

Næste overskrift er klubhuset

NB har nu over en længer periode været lidt usikker for, hvad der vil ske med vores klubhus.

Der har som bekendt været planer om en ombygning af centret, hvad kontorlokaler angår,
for at få en mere hensigtsmæssigt placering, samt en udvidelse af mødelokaler i Nord-Als
Idrætscenter.

I denne forbindelse har vores lokaler været i kikkerten.
Jeg vil dog med det samme sige, at der altid har været tilsagn om tildeling af andre lokaler,
hvis det ville blive aktuelt.

Det blev det heldigvis ikke!
Man har fundet på en smartere løsning, og jeg regner med, at vi nu kan blive i vores vante
omgivelser.

Den side af sagen er nu i orden ogjegregner med, at vores kontrakt med Idrætsfonden, som
gælder til den 31.12.99, bliver forlængeret uden problemer.

Og denne gang gerne med mere end de godt 2 år, vi fik ved sidste forhandling.

NB har siden 1991 investeret mange penge og arbejdskraft i vores klubhus, at det
efterhånden må gå op for dem der bestemmer i denne sag, at vi er en seriøs og stabil lejer
og samarbejdspartner.

Det vi her har stablet her på benene, er "livsvigtig" for Nord-Als Boldklub, men gavner
bestemt også Nord-Als Idrætscenter.

Selvfølgelig betyder det også, at vi overholder de aftaler, vi har med Idrætsfonden.
Det kan man selvfølgelig kun gøre, hvis man kender dem.
De er synligt for alle hængt op forskellige steder i klubhuset, hvor man kan læse, hvad vi kan
tillade os.

Men en gang i mellem er der nogen som enten ikke kender reglerne, eller bare ignorer dem.
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Det resulterer i, at klubhusfolkene eller bestyrelsen skal stå skoleret over for centret, og det
er bestemt ikke sjovt.

Derfor vil jeg opfordre alle der bruger klubhuset, at de holder sig til de aftalerne vi har med
centret og dermed støtter dem der passer klubhuset for os.

Jeg vil også appellere til alle ledere i NB, at de fremover gør lidt mere for at, at alle i
klubben bliver bekendt med sagen og handler derefter.

At vi alle ønsker lidt mere frie hænder hvad klubhuset angår, er en anden sag.
Det vil bestyrelsen arbejde for i den næste tid.

Men indtil der eventuel er en ny aftale på plads, må vi henstille til alle, at den nuværende
aftale respekteres og overholdes.

Vi har midt i den forløbne sæson udvidet klubhusudvalget med flere personer, og alle vi,1jeg
takke for indsatsen.

De sidste 4 år har Kaj Hansen været formand for klubhuset, og i denne tid har han udført et
stort stykke arbejde for NB.
Jegnævner bare bygning af terrassen, renoveringer, pasning af klubhuset og hjælp til
Festiby. For den indsats skylder vi ham - og selvfølgelig Mette - en stor tak. '

Når vi nu alligevel i bestyrelsen har besluttet at besætte posten som klubhusformand med en
ny person,
hænger det udelukkende sammen med, at vi har lyttet til brugerne, som længe har ønsket, at
der sker en udskiftning -
ligesom man ganske naturligt foretager en udskiftning i trænerstaben efter en mere eller
mindre periode, for at prøve noget nyt.
Ved denne udskiftning var det altså kun de faglige argumenter, der var afgørende.

Der er nu dannet et nyt klubhusudvalg som består af 9 personer med Poul Lyngkilde i
spidsen, som ny klubhusformand.
Jeg ønsker jer held og lykke med arbejdet.

Den næste del af min beretning handler om Nord-Als Boldklub "kærnevirksomhed", nemlig
selve fodboldspillet.

Jeg vil starte med vores skolestævne, som fejrede 30 års jubilæum sidste år.
Det er fortsat et meget populært indendørsstævne for kommunens skoleklasser.
Vi har igen haft et vellykket arrangement 3 dage sidst i februar i Nord-Als hallen.

Stævnet planlægges og afvikles af Per Møllerskov, Erik Nørskov, Ib Anthony og Børge
Neesgård som dommerskaffer. '
Det er et meget rutineret hold, som har kørt løbet nu over en længer årrække.

Jeg har fået at vide, at udvalget, eller enkelte i udvalget, nu så småt tænker på at trappe
ned.
"Der er nogen i udvalget, som har svært ved at komme op til dommertårnet", et citat som
kom fra Peer, der har givet migtilladelse til at bruge det i min beretning.
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Så slemt står det bestemt ikke til.
Men vi skal nok stille og roligt sluse et par yngre kræfter ind i udvalget, som sikrer, at dette
for NB så vigtige klubarrangement kører videre, med samme kvalitet.
Tak til de nævnte herrer med ønske om et godt stævne om få uger.

Børge Neesgaard er stoppet i udvalget, ogsamme gælder for hans job som skaffer af lokale
dommere til vores ungdomskampe.
Nok en gang en stor tak til Børge for hans indsats for NB på disse jobs.

Fremover er det Birger Andersen som tager sigaf arbejdet med at skaffe lokale dommere,
og være kampfordeler for 7- mands fodbold.
Han er jo en rutineret person på dette område. Det er skønt at han igen vil hjælpe os.

Per Kolmos har haft sin 2. sæson som kampfordeler for 11-mands fodbold i Nord-Als
Boldklub.
Bestyrelsen har ikke været involveret i sager eller diskussioner omkring afviklingaf vores
kampe - så derfor må alle har været tilfredse med hans arbejde. .
Det er vi glade for - tak til Per.

Den første sæson som materialeforvalter har Jan Wind bag sig.
Også her blev der præsteret et virkelig godt stykke foreningsarbejde.
Jan er jo den person i NB, man træffer oftest her ude i Nord-Als Idrætscenter.
En stor del af tiden bruger han til at passe på vores redskaber - og det gør han rigtig godt!

Der er orden i sagerne, og det er helt i orden at han en gang i mellem råber op, når der
sløses for meget.
Tak til Jan, og han kan regne med at bestyrelsen støtter ham bedre i de kommende år.

De fleste af vores trøjer og træningsdragter blev også i det forløbne år vasket hos familien
Lyngkilde, en ordning vi er meget tilfredse med.
Tak til Birgit og Poul for indsatsen.

( BILLEDE - gruppebillede OB )

For godt en uge siden holdt oldboysafdelingen deres generalforsamling.
Formanden Peer Christiansen har været på valg og blev, som forventet, genvalgt med
akklamation.
Tillykke med det!
Han kunne berette om et meget godt "oldboysår" med gode arrangementer og flotte
placeringer for alle 3 hold i turneringen 1998.

Peer går nu ind i sin 4. "regeringsperiode" og han har fortalt mig, at vi kan regne med ham et
par år endnu.
Det har han for øvrigt sagt til mig inden han fik JBU's sølvnål.
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Jeg vil gerne sige tak til oldboysafdelingen's bestyrelse for godt samarbejde i 1998.
Tak til alle oldboysspillere, der hjalp NB ved de forskellige arrangementer klubben har
afholdt i det forløbne år.

( BILLEDE - ungdomshold)

Nu lidt om ungdomsafdelingen.
Jeg vil vise jer dette herlige billede.

En flok spillere og to trænere efter en omgang træning. Ingen er i tvivl om, at de har haft det
sjovt sammen.

Det er mit indtryk, at sådant er stemningen i ungdomsafdelingen generelt.
Jeg plejer at se en del ungdomskampe og træningsaftener i løbet af året.
Sådan har det også været i 1998 -og det har næsten altid været en meget positivt oplevelse.
Der har kun været ganske få episoder, hvor jeg var en lille smule flov over, at være formand
for denne forening.

Ungdomsudvalget har været rigtig god til at skabe et godt fodboldmiljø.
Det hænger sikkert også sammen med, at de altid har en finger på pulsen, takket været
deres ugentlige møder i klubhuset.

Anders, Børge, Kjeld og Verner har også i det forløbne år stået i spidsen for denne afdeling,
og jeg vil takke dem for deres indsats.
Jeg har også stor respekt for det arbejde der udføres af vores mange ungdomstrænere, de
har en stor del af æren - tak til hver enkelt.

Afdelingen har igen haft rigtig mange aktiviteter i det forløbne år, som Anders senere vil -
komme nærmere ind på.
I denne forbindelse vil jeg nævne, at vi sidste år fik en flok ynglingespillere op i senior-
afdelingen, og de gjorde det rigtig godt på de forskellige hold.

( BILLEDE - seniorhold)

Næste og sidste afsnit i min beretning handler om seniorafdelingen - og lidt mere.

Jeg vil starte med at ønske vores 2. hold endnu engang tillykke med oprykningen.
Steen Isaksen og hans mandskab har gjord det rigtig godt ogspiller nu sammen med 1.
holdet i serie 4.

Jeg er meget spændt på, om vi nu også er dygtig nok til at udnytte den fordel med 2 hold i
samme række.

Det gik ikke så godt for vores 1. hold. Vi har håbet på en oprykning, men Bob's hold måtte til
sidst smøge ærmerne for at undgå nedrykning.
Det gjorde holdet til gengæld fortræffeligt, og viste i en par kampe til sidst både karakter og
stil.
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At det glippede med oprykningen har mange årsager.
Bob skrev i klubbladet efter de første kampe i efterårsturneringen: "vi få det svært - meget
svært".
Han fik ret.
Efter turneringen skrev han: "jeg kunne godt komme med 1000 undskyldninger, men jeg
nøjes med at konstatere, at både spillerne og jeg selv må bære skylden".

Det er jo typisk Bob, for der var undskyldninger ~nok.
Konklusionen er dog enkelt:
Oprykningen glippede simpelthen fordi vi ikke havde en spillerstab, der var stærke nok.

Nu skal vi altså fortsat besvare nærgående spørgsmål som: Hvad kan det være at NB's
bedste hold kun spiller i serie 4 ?

Dette spørgsmål stiller vi os selvfølgelig også i bestyrelsen.
Selvfølgelig vil vi gøre alt for at få vores 1. hold et par rækker højere op.
Det er trods alt klubbens slagskib.
Og udenfor kommunes grænser bedømmer man Nord-Als Boldklub kun for det, hvilken
status vores 1. hold har, og ikke for det, hvad klubben ellers står for i vores lokale samfund.

Vi har stadigvæk en sportslig målsætning !
Derfor kan hverken trænerne, spillerne, bestyrelsen eller vore "fans og venner" være
tilfredse med sæsonen 1998.
Men vi trods alt har formået, at stoppe den sportslige nedtur, og fik skabt en mere positiv
stemning i afdelingen.
Det vil jeg takke Bob, Steen, holdlederne og seniorudvalqet for.

Jeg håber, at alle går med samme optimisme og målsætning ind i den nye sæson, som det
var tilfælde for præcis et år siden.
I har bestyrelsen tillid og opbakning.

Hvad kan bestyrelsen ellers gøre for at vi kommer sportsligt frem?

Vi er tålmodige. Vi har den klare holdning, at arbejdet skal starte i ungdomsafdelingen, og
kun en stærk ogstor ungdomsafdelingkan sikre den nødvendige tilgang til seniorafdelingen.

Vi har sat seniorudvalget i gang med at gennemføre et seminar.
Det er meningen at samle en flok "kompetente" personer fra NB, som skal lægge linien for
seniorfodbolden i klubben, for de næste par år.

I denne forbindelse vil der med sikkerhed dukke stikordet "betalt fodbold" op.
Om begrebet allerede er aktuelt i de rækker hvor vi spiller, tror jeg ikke.
Men vi følger med stor interesse udviklingen.

Foreløbig har vi dog ingen planer om at betale penge for point!

Men jeg kan godt forestille mig en ordning i seniorafdelingen, der går ud på at belønne en
spillertrup med deres ledere, efter man har opnået en målsætning.
Det kunne for eksempel være, at en oprykning udløser et gratis trænings - og weekend
ophold eller lignende.
En sådan ordning kan man efter min mening forsvare oven for de øvrige medlemmer.
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Jer er meget spændt på hvad seminaret bringer os.

Senoirudvalget bestod i det forløbne år af Bjarne Skou som formand, Frank Lennart
Petersen og Bjarne Jensen.
De fortsætter alle, dog med den ændring at Bjarne Jensen er ny udvalgsformand, idet Bjarne
Skou skal rejse en del i den kommende sæson. '

Til seniorafdelingen hører også vores damehold.
De har haft en flot sæson i 7-mandsturneringen, men den var præget af spillermangel.
Det har været holdets problem nu over en årrække.
Der er dog håb om, at det bliver bedre i den kommende sæson, hvor der forventes tilgang
fra juniordame afdelingen.
Vi må gøre noget for, at denne afdeling kan køre bedre!
Det er nemlig bevist, at man skaber et bedre miljø, når man har pige - og damefodbold i
klubben!

Det har seniorudvalget taget til efterretningog hurtig skaffet en ny træner, efter at Freddy
Thyggesen ønsket at stoppe.
Det bliver igen Jan Jacobsen, og dermed er holdet atter i gode hænder.

Der er mere om seniorfodbold i NB, når Frank aflægger afdelingens beretning senere under
punkt. 5

( BILLEDE - jeg er NB-fan ... )

Jeg vil også sige lidt om fiskeri.
Når ordet bliver nævnt i fodboldsammenhæng, handler det sjældent om hverken kulmule
eller stenbider.
Begrebet dækker til gengæld ledernes og trænernes bestræbelser på at overtale talentfulde
spillere til klubskifte.

Fiskeri har været det store tema i sidste nummer af "Jydsk Fodbold", og på JBU's delegeret-
møde i Herning for et par uger, faldt der også en del bemærkninger om sagen.

Det er mest ungdomsspillere det drejer sigom. Der blev nævnt eksempler om sager med
drengespillere, ja sågar i Lilleput-rækkerne har man haft følerne ud.

Primært er "storklubberne" kommet i fokus, og geografiske områder, hvor det ikke er langt
mellem klubberne.
Vi er altså ikke ligefrem i "farezonen" - men man ved jo aldrig.

Har vi en fælles holdning til sagen?
Vi kan ikke regne med, at JBU kommer med regler som er generelt gældende.
Måske udarbejdes der i den nærmeste fremtid et "vejledende etisk regelsæt" for os,
ligesom Fyns Boldspil-Union har gjort det for sine klubber.

Nord-Als Boldklub burde være i stand til at udarbejde sit eget regelsæt, og denne opgave vil
jeg gerne sætte i gang i nærmest fremtid.

Den opmærksomme læser af vores klubblad SPORTEN er klar over, hvorfor det netop nu
kommer frem.
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Vi har mistet en ung spiller til en anden forening efter forårsturneringen, og vores
1.holdstræner kom i en artikel i bladet med hans mening om sagen.
Den deles sikkert med de fleste i klubben, men, som forening er vi ikke er i stand til at
reagere, så længe vi ikke har "et stykke papir", der beskriver NB's holdning.

Et andet aktuelt tema var, og er stadigvæk dommermangelen.
Klubberne har på delegeretmødet klar fået at vide, at der er mangel på dommere i de jyske
dommerklubber.
Hovedbudskabet til alle 905 jyske fodboldklubber er: I er nødt til at tage del i rekruttering af
nye dommere.
Helt konkret vil det sige, at hver klub skal udpege en kontaktperson, som bliver ansvarlig for
rekruttering af aspiranter blandt klubbens kreds af medlemmer. .

I Nord-Als Boldklub bliver det Verner Petersen.
Han skal gøre det opsøgende arbejde for at finde de rette personer.
Vi har før skaffet dommerklubber nye medlemmer - det må være muligt at gøre det en gang
ti I.
Interesserede må gerne melde sig til mig eller en anden fra bestyrelsen, inden de bliver
kontaktet af Verner.

Hvem ved - måske går der en ny Peter Mikkelsen rundt i klubben - eller en ny Alf Berger ?

Det er typer som Alf en forening har brug for.
Alf har dømt for os, eller dommerklubberi, nu i 20 år, og det blev til langt over 400 kampe.
Jeg vil ved denne lejlighed gerne takke Alf for denne enestående indsats.

Jegvil slutte min beretning med en lille ting der har irriteret mig i lang tid.
Jeg ved at mange af NB's medlemmer bruger internettet for at følge med, hvordan det går i
turneringen.
Over infosport kunne man nemt via vores klubnavn komme til resultaterne og stillingerne.

Af en eller anden mærkelig grund blev vores navn pludselig til Norals Boldklub, altså
Nord-Als uden "d" og uden "bindestreg".
Det har selvfølgelig givet en del problemer og alt for lang tid til at få fejlen rettet.
Det er ikke i orden endnu - men man har lovet mig at det vi ske i løbet af februar.
Først når de har lært at skrive vores navn rigtig - går vi i gang med ajourføring af vores egne
sider i internettet..

Det var, hvad jeg vil sige om året 1998 og om NB's fremtidsplaner.
Jeg vil rette en stor tak til alle der har deltaget i de mange aktiviteter der har været i NB, og
takke mine bestyrelseskolleger for godt samarbejde i det forløbne år.

Jeg ønsker NBer rigtig god sæson 1999.

Peter Glock
29.1.t999


