
Klubhusudvalget (fra venstre) : Chresten Blom, Kaj Duus Jensen, Claus Sørensen,
Poul Lyngkilde, Leif Nielsen, Marie Meyer, "Bikse" Petersen og Bent Duus Jensen.

Nyt fra klubhuset
Klubhusudvalget har en bøn til alle der til
daglig bruger klubhuset.
Den går ud på, at når der skal afholdes
møder med forælder, spillere, og special-
arrangementer af enhver art, at det som
et minimum skrives ned i bogen der lig-
ger i klubhuset til samme formål.
Hvorfor nu det ?
Der er flere aspekter i delte. Skal der fyl-
des op i køleskabet med varer der skal
bruges ? Andre der skal have møde har
også lettere ved at planlægge deres akti-
vitet.
Alle værterne i klubhuset er gerne be-
hjælpelig, bare spørg. De er der hver tirs-
dag og torsdag samt i weekender hvis
der spilles seniorkampe på banerne ved
Nord-Als Idrætscenter.
Et andet punkt som klubhusudvalget har
på sinde, er at få ideer til arrangementer
der kunne tages op i klubregi.
Send din ide eller forslag i en kuvert og

aflever det i NB's postkasse ved indgan-
gen til klubhuset. .
Vi vil så se på forslaget og melde tilbage
hvad vi synes om ideen.
Vi har haft møde hvor følgende aktivite-
ter er sat på skinner.
Nye lamper i klubhuset, forskellige om-
flytninger, vi vil også opdele vore billeder
på væggene så vi får en historisk og en
aktuel afdeling. Fjernsynet har fået en rr
plads, og vil nu blive sat tip top i orden.

De sidste afpudsninger ved dørene bli-
ver også klaret. Automaten bliver drejet
så den får front mod klublokalet. Disse
ting og flere endnu, hvilket skulle være
med til at gøre vores omgivelser bedre,
hyggeligere og mere optimale.

Vi håber at have tingene på plads inden
turneringskampene starter. Klubhustea-
mel glæder sig til en ny sæson, og by-
der alle velkommen i klubhuset.
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