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INord-Als Boldklub 20011

Formandens beretning ved generalforsamlingen den 25. januar 2002

Indledning

Jeg vil indledningsvis bemærke, at detaljerne omkring Nord-Als Boldklubs mangesidede
engagementer ikke er nævnt i beretningen for 2001. Det er j eg sikker på, at Anders Ebsen,
Bjarne Skou samt Bjarne Knudsen i stor grad har taget med i deres beretninger, som følger
senere i dagsordenen. Jeg ønsker derimod at koncentrere mig om nogle mere overordnede
temaer, som har trængt sig på eller som i det forløbne år har været omgivet med ekstra fokus.
Jeg har bevidst udformet nogle passager, så der er basis for at diskutere de forskellige
holdninger, som jeg er sikker på findes blandt vore medlemmer.

Generelt

Nord-Als Boldklubs primære opgave er at skabe de rammer, der giver børn, unge og voksne
lyst til at virke i vores forening. Om det primære i den sammenhæng er fodbold, kammerater,
ambitioner eller bare interessen for sig selv og sit barn er ikke så afgørende. Det afgørende er,
at vi i Nord-Als Boldklub tilbyder muligheden for at opnå et ægte fællesskab med andre.

Og det gør vi!

Fællesskab er ikke længere en metervare. Så desto større er NB's betydning på dette område.
Denne forpligtelse og udfordring har vi generelt altid løst på glimrende vis. Det agter vi
selvfølgeligt også at fortsætte med.

Succes-kriteriet bliver med dette udgangspunkt aldrig entydigt. For nogen er sportslige
præstationer vigtigst, hvorimod det for andre er den sociale kontakt, der er afgørende.

Det er i dette spændingsfelt vi bør forsøge at operere, således at der er plads til begge
interesser. Med Nordborgs geografiske beliggenhed er det simpelthen en nødvendighed. Det
er meget sjældent, at NB får tilgang af spillere på senior-plan. Derfor er vi 100% afhængige
af vores egne ungdomsspillere. Hvis ikke vi er dygtige nok til at give vores ungdomsspillere
alle de behov og udfordringer, som gør, at de bevarer lysten til Nord-Als Boldklubs fodbold
og fællesskab, så bliver seniorfodbold og oldboys-fodbold fremover kun muligt på 5- og 7-
mandsplan eller på indefodbold-plan. Konsekvensen heraf bliver, at vi ikke længere har
medlemmer og forældre med fodbold- og trænererfaring fra senior. Og så videre ...



2

Denne erkendelse er ikke ny. Men den har været udgangspunktet for, at vi i bestyrelsen
besluttede at afholde en ungdomskonference. Vi vidste på en del områder godt, hvad der
skulle til. Men en konference er et godt instrument, når det gælder om at mobilisere ny energi
til de nødvendige nye tiltag. Flemming Villadsen, Bjarne Jensen og Anders Ebsen stod for
planlægningen af konferencen, som var et glimrende arrangement. Jeg er sikker på, at
ungdomsformand Anders Ebsen i sin beretning har mere stof fra og om konferencen.

Disse generelle bemærkninger indeholder stort set alt den substans, som bør være bestyrelsens
og klubbens reference for de kommende års indsats områder - nemlig styrkelsen af ungdoms-
afdelingen. Ikke før vi har fået struktur og styr på disse nye tiltag, giver det mening at lave
sportslige målsætninger, der rækker nogle år ud i fremtiden. Rent faktisk arbejder vi ikke
bevidst med målsætninger. Personligt har jeg det fint med ultrakortsigtede mål. For andre er
dette nok helt absurd eller visionsløst. Jeg føler ikke, at det er et problem, sådan som
forholdene er lige nu. Eksempelvis er en øget forældre-involvering for mig en operationel
målsætning, som giver langt større indhold for en forenings leder end i bedste fald gætterier
om sportslig, medlemsmæssig og økonomisk status 5-10 år frem i tiden.

Ungdomsafdelingen

Om ungdomsafdelingen har jeg nogle bemærkninger, som jeg ønsker at viderebringe i denne
beretning.

Vi har i bestyrelsen besluttet, at alle hold i ungdomsafdelingen skal have nye trøjer, bukser og
strømper, når turneringen starter til foråret. Det har mange steder været hårdt tiltrængt.
Meningen hermed er, at vi får ensartede trøjer, bukser og strømper. Som situationen er nu,
spilles der i mindst 4 forskellige versioner af den røde og sorte trøje. Øvelsen har ikke været
helt let, idet vi jo har været bundet af de indgåede sponsor-kontrakter. Derfor har der ikke
været nogen udskiftning af tøj i ungdomsafdelingen i de senere år. Vi håber, at sponsorerne
tager godt imod dette initiativ.

Forholdsregler mod pædofili bliver vi simpelthen nød til at sætte på dagsordenen i 2002. Vi
har tidligere behandlet dette punkt på et bestyrelsesmøde, hvor vi ville afvente idræts-
organisationernes udspil på dette område. Der kom desværre ikke noget konkret udspil. Vi må
derfor i bestyrelsen tage emnet op igen, så vi kan tage endelig stilling til, om og hvordan vi
evt. skal anvende det såkaldte pædofili-register, når vi rekrutterer trænere eller ledere.

Jeg er glad for, at Flemming Villadsen er blevet involveret i arbejdet med ungdoms-
afdelingen. Han kommer til at deltage i nogle at de projekter, som kommer til at foregå i årets
løb. Projekt ynglinge-afdeling er et eksempel herpå. Ovennævnte skal ses idet perspektiv, at
2 garvede personer slutter med indgangen til den ny sæson deres virke som ledere i Nord-Als
Boldklub. Her har de senest virket i ungdomsafdelingen. Det drejer sig om Verner Petersen og
Kjeld Høi. Der skal herfra på klubbens vegne lyde en meget stor tak for mange års ihærdig
indsats.



3

Seniorafdelingen

1. holdet rykkede op i serie 3. Tillykke med denne præstation. Oprykningen var på trods af
meget svingende resultater yderst fortjent. Jeg vil også benytte lejligheden til at sige tak til
Asger La Cour Møller, der i 2 år var 1.holds-træner. Jeg er overbevist om, at Asger har lært
meget i den tid, som han var i Nord-Als Boldklub. Personligt gav jeg ham nogle råd, som
efter min opfattelse ville bidrage til at gøre ham til en suveræn god træner.

Det bliver spændende at følge holdet i den kommende sæson. Holdets nye træner Kim Duus
får svære betingelser i debut-sæsonen. En del spillere er ikke længere til rådighed, en del
spillere har ikke den fornødne vilje til at ofre den energi, som er nødvendig for at begå sig i
serie 3, en del spillere har for "stor erfaring" og en del spiller ynglinge A i sæson 2002.

Forhåbentligt kommer lysbanens 5. lysmast snart på plads. Så kan banen beholde sit navn og
seniorafdelingen kan ikke bruge lysforholdene, som undskyldning for dårlige resultater.

Med hensyn til prioriteringen af ynglinge-fodbold frem for senior-fodbold i forbindelse med
at 6-8 spillere, som i sæson 2001 spillede glimrende på senior-plan, flyttes over i ynglinge-
afdelingen, vil jeg blot nævne, at det er en investering i fremtiden. Jeg er overbevist om, at når
disse unge mennesker får et godt fællesskab samt kollektiv og personlig succes på banen, så
vil NB få meget større gavn af disse spillere fremover. Alternativet er, at disse spillere bruges
på de 3 forskellige seniorhold, hvilket bogstaveligt talt jo ikke just giver sammenhold.
Ligeledes har vi en flok, som rykker op fra junior-afdelingen og som ikke er et tilstrækkeligt
antal, så vi kan spille ll-mandsfodbold.

Både dameholdet og 3.holdet har taget afsked med deres træner eller holdledere. Også tak til
Bent Duus Jensen, Jesper Nørskov samt Michael Tsimisiris.

Bjarne Skou har flere forhold omkring seniorfodbold i sin beretning. Han har dog ikke takket
sig selv for sine 5 års arbejde i seniorudvalget, hvor han senest jo har været formand. Derfor
vil jeg gerne sige Bjarne tak for sin indsats, der altid har været præget af optimisme og
begejstring - noget som damespillerne også fik af føle!

Seniorudvalget har udpeget Jesper Thomsen som ny formand for seniorafdelingen.
Forhåbentligt genvælges Jesper som seniorernes spillerrepræsentant til NB's bestyrelse. Så er
vi fri for kun at have Jesper med som "gæst", når bestyrelsen holder møde. Strukturen i denne
sammenhæng er muligvis lidt uheldig. Måske burde seniorformanden på samme måde som
ungdomsformanden vælges på generalforsamlingen. Så var vi sikre på, at denne person også
sad i NB' s bestyrelse.
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Økonomi

Jeg vil overlade til kasserer Bjarne Knudsen at bekendtgøre regnskabet for 2001. Denne
spænding synes jeg, at vi bør gemme til beretningen om "regnskab og status".

Generelt kan jeg sige, at vi har en sund økonomi og godt styr på vore udgifter. Vore indtægter
ligger 1.7% under det budgetterede. Vore udgifter ligger 6,3% over budget. Hvis man er god
til at huske og regne, så er resultatet afsløret. Menjeg tror nu alligevel, at spændingen stadig
er bevaret.

I relation til det før nævnte kan jeg meddele, at vi er i færd med at tage et nyt medlemssystem
i anvendelse. Ib Anthony er udpeget til kontingent-assistent. Han er bl.a. igang med at
overføre alle relevante data til det nye system. Det er mit håb, at systemet giver vore
medlemmer, ledere og trænere en langt bedre service. Kontingent-betaling via PBS eller helt
specifikke medlems-lister er blot nogle af fordelene. Hvis det nye system samtidigt også
sikrer en mere effektiv kontingent-opkrævning, så kan investeringen i dette system ikke være
helt forfejlet.

Vi diskuterer løbende foreningens økonomi. Oftest drejer drøftelserne sig om mulige nye
indtægtskilder. Vi blevet meget selektive, når vi gransker nye muligheder for indtjening. Vi
bør dog kunne finde på nogle nye initiativer, som må komme an på en prøve. Skulle vi
eksempelvis forsøge os med et halbal påske-lørdag? Det behøver jo ikke at være folkene bag
jule-halballet, som skulle stå for dette arrangement. Det var måske også en tanke værd, om vi
kunne få nogle flere personer ind i Aktivgruppen. Andre ideer vil altid være velkomne!

Kontingent-spørgsmålet trænger sig også på i denne forbindelse. Vi har ikke i særlig grad
drøftet spørgsmålet om, hvor store de forskellige kontingenter bør være. Det har mere gået på,
hvordan vi bliver bedre til at undgå kontingent-restancer.
Jeg tror dog at vi 2002 også må forholde os til en evt. kontingent-stigning. Ligeledes bliver vi
også nød til at se på reglerne for kontingent-frihed. På oldboysafdelingens generalforsamling
sidste fredag kom der i hvert fald et tydeligt signal om, at det var et område, som burde
granskes.

Vores andre faste indtægtskilder: Lotto, Fest-l-By, sponsorer, julekalender og julebal har i
2001 resultatmæssigt været tilfredsstillende. Vi forsøger hele tiden at tilpasse disse aktiviteter
til folks behov og forventninger. En generel samfundsmæssig økonomisk afmatning vil dog
også afspejle sig i vore indtægter.
Heldigvis fik Fest-l-By et rigtigt godt resultat. Jeg tror, at komitemedlemmer og hjælpere
havde stort behov for denne succes efter et par mere jævne år. Dette har efter min opfattelse
givet et frisk pust til komiteen, som allerede har et spændende program parat til dette års
udgave af Fest-I-By. Kassereren vil komme nærmere ind på de forskellige indtægtsbeløb.
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Afslutning

12001 mistede klubben 2 pionerer i Nord-Als Boldklub. Viggo Jessen og Per Søndergaard
afgik ved døden. Deres minde vil altid blive æret i NB.

Jeg vil endnu engang ønske Alfred Hansen tillykke med titlen som årets NB' er. Alfred blev
den første, som fik æren af at modtage den nye pokal, som Geggan har stiftet.

Leif Nielsen valgte ved sæsonens slutning, at stoppe som klubhus-medhjælper. Der skal her
også lyde en stor tak til Leif for mange års engagement i klubhuset.

Slutteligt ønsker jeg at sige tak til alle hjælpere, trænere, ledere og kolleger i bestyrelsen for
indsatsen til gavn for Nord-Als Boldklub. Ingen er nævnt og ingen er glemt.

Junior-holdet bør også ønskes tillykke med titlen som Landsmestre. Dette blev holdet også
hædret for på Nordborg Korrummes Fritidsdag, hvor de fik en anerkendelse i kategorien
"usædvanlige resultater". I samme anledning havde bestyrelsen indstillet Claus Sørensen til
en officiel anerkendelse for sit virke i NB. Denne anerkendelse fik han via Joan Melsen, idet
Claus var forhindret. Også tillykke til Claus.

Peter Glock modtog også ekstern hæder i årets løb. Hele 2 gange endda. Først modtog han
JBU's sølvnål og siden fik han Nordborg Kommunes Frivillighedspris. Denne måtte han dog
dele med 5 andre. En løsning, som jeg var noget skuffet over. Sådan var det!

Der er mange andre områder, som egentligt fortjener fokus, men som jeg i denne beretning
ikke tildeler nogen særlig opmærksomhed. Her kunne nævnes: Oldboysafdelingen,
Klubbladet "Sporten", NB's hjemmeside, Skolecup, Hjælperbanken, Klubhuset, Pølsegilde,
Klub 22, Dommere, Sønderjydsk Fodboldsamarbejde, Børnehavetræf m.m. Det er ikke fordi,
at disse områder ikke rummer interessant stof Det er blot en simpel afgrænsning.

Jeg har forsøgt ikke at være for kontroversiel i denne beretning. Dette skal forstås på den
måde, at ikke alt behøver at være til debat på en generalforsamling. Men for nogle af klubbens
forhold og strukturer er det rimeligt vigtigt at bestyrelsen får nogle tilbagemeldinger og
konstruktive input til det videre arbejde. Det skal nødvendigvis ikke at være på
generalforsamlingen, at debatten skal foregå. Men det er som regel et godt forum til en debat.

Ligeledes sender jeg en stor tak for samarbejdet til medier, sponsorer, NIC, Idrætsfonden for
Nord-Als samt Nordborg Kommune.

Nord-Als Boldklub ønskes hermed en rigtig god sæson 2002.

Jens C. Hansen
2002-01-23
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