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Formandens beretning ved generalforsamlingen den 31. januar 2003

Generelt

Indledning

Jeg vil igen indledningsvis bemærke, at detaljerne omkring Nord-Als Boldklubs mangesidede
engagementer ikke er nævnt i beretningen for 2002. Det er jeg sikker på, at Anders Ebsen,
Jesper Thomsen 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.

Vi har i bestyrelsen snakket meget struktur i det forgangne år. Essensen af alle disse drøftelser
finder vi i bestyrelsens forslag under punkt 8 - indkomne forslag.

Oldboysafdelingen sagde på deres generalforsamling i fredags ja til at blive sammenlagt med
Nord-Als Boldklub. I aften er turen kommet til os. I aften er det os, der skal sige ja til en
sammenlægning med oldboys-afdelingen. Derfor kommer bestyrelsen med ovennævnte
forslag. Jeg vil kraftigt opfordre til at stemme for dette forslag. Mere herom under punkt 8.

Hensigten er ganske klar. Vi vil få en stringent logisk struktur, der er meget nemmere at
synliggøre og vi vil få en større demokratisk indflydelse. Vi hører sammen - ganske enkelt!

Vi har også snakket en del PR. På baggrund af disse drøftelser har vi klubben nu fået en PR-
konsulent. Det er Per Lemmeke. Han er uddannet journalist. Han har været på
JydskeVestkysten og på AlsPosten. Nu er han lærer på Østerlund Skole.

Det er meningen, at han bliver kontaktperson i forbindelse med nogle af vore større og
anderledes begivenheder. At Nord-Als Boldklub har fået en PR-konsulent er i sig selv meget
spændende. Men vi håber også, at der kommer mange sjove vinkler på alle "historierne", som
en klub afvores kaliber rummer.
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Ungdomsafdelingen

Jeg vil her også benytte lejligheden til at sige tak til Sauer-Danfoss (Nordborg) A/S for
samarbejdet om at udstyre hele afdelingen med spille dragter.

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

Vi har haft en forrygende god sæson med medlemsfremgang og flotte resultater. Om det alt
sammen skyldes vores fokus på ungdomsafdelingen med konferencer, arbejdsgrupper og
opfølgningsmøder. Det gør det nok ikke. Vi har været velsignet med nogle gode og dygtige
træner-typer, som mest står som garant for succes'erne på ungdomssiden. Men hvis vi ikke
skaber nogle attraktive rammer for vore trænere, så kan vi ikke fastholde eller tiltrække
tilstrækkeligt med dygtige ledere.

Derfor har et udvalg, der er udsprunget fra ungdomskonferencen udfærdiget en
"Ungdomsleder Vejledning", der er en slags rød tråd og rammebeskrivelse for arbejdet i hele
ungdomsafdelingen. Det er i hvert fald et meget godt redskab i det fremtidige arbejde.
Vejledningen kommer også til at indeholde NB' s forholdsregler mod pædofili. Disse træder i
kraft fra denne sæson.

Et andet tiltag, som jeg gerne vil nævne, er NB Pigecup 2002. Her har Preben Christensen
været initiativtager. Og hvilken succes!

Som foreningsleder var det med stor stolthed og glæde, at jeg havde fornøjelsen af, at opleve
alle de facetter, der gør idrætslivet så herligt. Opleve skal her tages meget bogstaveligt. For
bortset fra at dømme 4 kampe a' 20 minutters varighed, så havde jeg ikke andre forpligtelser
end blot at nyde fodbolden og fællesskabet. Preben Christensen havde på alle områder sørget

.~ for, at arrangementet var godt organiseret. Det gjaldt afviklingsmæssigt, PR-mæssigt,
sponsorrnæssigt og ikke mindst hjælpermæssigt. I en tid, hvor forældreinvolvering er et varmt
tema, var det befriende, at han havde fået rigtigt mange af forældrene til at hjælpe. Denned
slap vores tro(faste) hjælpere. Dem kan vi så bedre trække på en anden gang.

Vi indstillede Preben til JBD' s initiativpris. De valgte dog en anden initiativtager. Derfor vil
NB godt overrække Preben en lille uofficiel initiativpris. Det er ikke nogen årligt
tilbagevendende hædring, som vi her har startet. Men skulle der dukke initiativer op, så er vi
sikkert også klar med en lille erkendtlighed.
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Seniorafdelingen

Økonomi

I beretningen sidste år stod:

"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."

Desværre fik jeg ret. Det blev til nedrykning. Og årsagerne er netop nævnt. Kim Duus gjorde
sit job rigtigt godt. Det skal der overhovedet ikke herske nogen tvivl om. Ellers havde
trænings-fremmødet blandt l.holds-spilleme ikke været så højt. Jeg ser frem til den nye
sæson, hvor Kim Duus og Klaus Tonnesen står for senior-træningen.

Jesper Thomsen har mange flere forhold omkring seniorfodbold i sin beretning. Jeg kender
hans beretning, så der er ingen grund til her at uddybe flere forhold.

Jeg vil overlade til kasserer Bjarne Knudsen at bekendtgøre regnskabet for 2002. Denne
spænding synes jeg, at vi bør gemme til beretningen om "regnskab og status".

"Vi blevet meget selektive, når vi gransker nye muligheder for indtjening". Sådan sagde jeg i
beretningen for 2001. Desværre havde jeg ret.

Det har været en kombination af luksus og nød. Luksus, fordi vi havde lidt penge på
kistebunden, som har været et godt polster at læne sig op ad. Nød, fordi de gode ideer ikke har
været oplagt gode og fordi vi har følt, at hjælperskaren ikke var bred nok.

Med henblik på det sidstnævnte vil vi sætte ind på 2 områder. Vi skal have justeret og
ajourført nogle af principperne i vores Hjælperbank og vi skal have involveret flere hjælpere.
Specielt forældrene til vore mange ungdoms spillere bør vi prøve at få endnu mere i gang med
klubarbejdet. Dette har været et af de store ungdomskonference-temaer. Vi har konceptet på
plads, så nu er det bare at få indarbejdet de nødvendige tiltag. Sidegevinsten ved at højne
forældre-involveringen er tårnhøj. Ved siden af et meget rigere klubliv får vi også børn og
unge, der får en meget stor tilknytning til foreningen.
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"Jeg tror dog, at vi 2002 også må forholde os til en evt. kontingent-stigning." Desværre fik jeg
ret.

Vores polster bliver mere og mere ubekvemt at læne sig op ad, hvis ikke vi gør noget for
indtægtssiden. Derfor foreslår vi nogle moderate kontingentstigninger til sæson 2003. I mere
end 1Oår har vi ikke haft en generel hævning af kontingenter. Snarere tværtimod. Derfor
håber vi, at der er forståelse for vort kontingent-forslag. Dette bør også ses i lyset af, at det
generelt er blevet og bliver sværere at generere alternative indtægter. En international
lavkonjunktur og den kommende Østerlund Friskole er blot 2 faktorer, der her kan nævnes.
Så tag venligst godt imod forslaget - det er nødvendigt og fornuftigt!

Afslutning

I relation til kontingent-opkrævningen - så anvender vi et nyt medlemssystem. Ib Anthony er
vores assistent på dette område. Jeg har den opfattelse, at det kører bedre og bedre med
hensyn til at udnytte systemets muligheder. Men nu spøger et nyt system ...

Vores andre faste indtægtskilder: 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.

Lotto er ikke nævnt i det ovenstående. Det er fordi, at overskuddet fra lotto spillene ikke har
levet op til vore forventninger. Det er hverken Carlo 's, lotto spillernes eller hjælpernes skyld.
Sagen er den, at vi betaler knap 1.900 kr. i leje af Aulaen i Havnbjerg. Det bliver til næsten
75.000 kr. på årsbasis. Det er omtrent en fordobling aflejen i forhold til tidligere. Bjarne
Knudsen, Anders Ebsen og Carlo er i gang med at forhandle økonomisk gunstigere forhold.
Dette får dog muligvis et andet aspekt - nemlig hjælpermæssigt. Jeg har givet udtryk for, at
det er muligt at fmde mandskab til opsætning og oprydning i aulaen. Godt 30.000 kr. årligt
burde være motivation nok for internt at fmde god en løsning på dette. Vi har i denne
sammenhæng været noget langsom på aftrækkeren. Men sagsbehandlingen fra kommunens
side var heller ikke just service. Vi håber dog på, at forholdene bliver bedre. Kassereren vil i
øvrigt komme nærmere ind på de forskellige indtægtsbeløb.

Som man kan se på væggen bag mig, har vi fået et nyt æresmedlem i klubben. Der er her tale
om Verner Petersen. Denne udnævnelse skulle han have haft på sidste års generalforsamling.
Han var dog forhindret denne aften, så vi måtte vente til ungdomskonferencens
opfølgningsmøde i starten af marts, før Verner fuldt fortjent og meget rørt kunne få sit
hædersbevis.

Kjeld Høi stoppede som sekretær i ungdomsudvalget i foråret 2002. Efter mere end 20 års
trofast engagement for NB var det også fuldt fortjent, at han på vort stormøde i foråret fik
tildelt JBU' s Sølvnål. Han var også forhindret på sidste års generalforsamling! Tillykke til
Kjeld.
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Søren Zaremba overtog sekretær-hvervet efter Kjeld Høi. Skiftet på denne betydningsfulde
position er sket helt gnidningsfrit - for nogen måske helt ubemærket. Det er et udtryk for, at
Søren gør og har gjort det rigtigt godt.

Jeg vil også ønske Jesper Kirkegaard tillykke med titlen som årets NB' er.

Chresten Blom er desværre også forhindret i aften. Ellers ville han her have modtaget JBU' s
nål af sølv. Denne hæder fik han dog på oldboys-generalforsamlingen i fredags. Endnu en
gang tillykke til Chresten.

Til Fritidsdagen i Nordborg Kommune havde bestyrelsen indstillet Michael Werner til en
officiel anerkendelse for sit virke i NB. Også tillykke til Michael.

Til samme arrangement havde vi også indstillet 2 ungdomshold til en anerkendelse for et
usædvanligt resultat. Selvom de pågældende hold ikke kunne vinde noget højere end det
regionsmesterskab, som kom i hus, er reglerne fra Folkeoplysningsudvalget så firkantede og
umoderne, at holdene ikke fik denne anerkendelse. Det må prøve at gøre opmærksom på.

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

Jeg skylder også Flemming Villadsen en stor tak for hans indsats ibestyrelsen. Flemming har
ikke ønsket at ville genvælges, men han vil gerne stille sin hjælp til rådighed i alle de
sammenhænge, hvor der er brug herfor.

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.

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 2003.

Jens C. Hansen
2003-01-31
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