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Alle blev genvalgt ,'. :,
NORD.ALs:Allebe$tyrelsesmedleinni~r iNordals ~old-
klub blev genvalgt på generalforsamlingen. Det gjaldt .
kasserer Bjarne Knudsen. .bestyrelsesmedlemmerne
Bjarne Jensen og Peter Glock samt ungdomsformand
Anders Ebsen. ." .
Et forslag fra 'bestyrelsen om, at kontingentet for da-

.mespillerebliver440 kroner per åruanset om spilerne er
under eller-over 18 år blev gb9kendt på genera!forsam-
lipgetl."Detsarrime gjorde.et,f~rslagøm. atkentingentet ....
for.passive bliver på 150 kroner om året.' ,
--+-....,..-.-,,----:------::--- ..'

Fre ,tiden tilhører de unge

Påskebal
På det sportslige-plan havdeforman-
den grund til at glæde sig'over en op- .
rykning - nemlig at førsteholdet ryk-
kede opi den lidtmere attraktive serie

, . økonomisk status fem til ti år frem i 3.'
.Forældre med., ,tidensagde Jens Hansen. . '. .' . For.at økonomien i NordborgBold-

NORDBORG:-:-For nogle er sports- - Styrkelse .af ungdomsafdelingen.' Sexmedbørn=pædoflli-eharværet klub skal få det bedre, Iuftede Jens
lige.præstationer vigtigst - forandre hør, være bestyrelsens og k1ubb~ns meget diskuteret overalt,.og-Nord- Hansen tanken ornat klubben skal stå
er den socialekontåktafgørende .•Det reference fordekornmende åhdnd- . borg Boldklub er heUerjgentplclta-, foret påske'-hatbiU,.' . .... ' .•.......•" .
eri dette spalnOfugsfelt"yj,bør forsø- satsområde. Ikke fØr vi harfået strlk~ gelse. . , '. ..' .'. . :' ':..: Det behøver jo ikke atværefolke- .
.ge at operere; således' at der 'er plads .tur og styr på det, giver det mening at . .- Vi ersimpelt hen nødt til atsætte nebag [ule-halballet, der' skal stå for
til begge interesser. Med Nordborgs lave sportslige målsætninger; der forholdsregler mod det på dagsorde- '. det arrangement, men det var måske
geografiske beliggenhed er det sim- rækker nogle år ud i fremtiden. Ek- nen i ål;. Bestyrelsen har tidligere be- en tanke værd, 'om vi kunne få flere
pelt hen en nødvendighed. Det er me- sempelvis er en øget forældre-invol- sluttet at afvente et udspil fra idræts- personer ind i Aktivgruppe, sagde
get sjældent; at Nordals Boldklub får' ;.vering for mig en operationel målsæt- . organisationerne,' men der kom des- Jens Hansen.
.filgang af spillere.på'seniorplan. Der- ping, som giver langt større indhold værre ikke noget. Bestyrelsen må . ,
for-er vi lOO:procent.afhængige af vo- for en foreningsleder end gætterier derfor tage emnetop igen.()gtage en" .
res egne ungdomsspillere. om sportslig, medlemsmæssig og delig stilling til, om .og hvordan vi

. ,. Sådan sagde formanden for Nord-

'NordborgS.geogtafis~eplace- '. : :~~t~~t~tl!~t~f~i o~~e~~l~(~~',.,,' VJ er,100 procent af-
ring er hård ved seniorafdeliri': . Iivisklllbbeb lkkeer gød nok til at.gl- h~rig,ige af vores' egne
gen iNordals Boldklub. Voksne. .vede unge udfordringer, som gør, at ·uhgdornsspillere. "
fodboldspillere kommer ikke af . de bevarer lysten til Nordborg Bold- ,'. NB10rmand Jens Hansen'
. I D rf k Id t klubs fodbold ogfællesskab, såbliversIg sev. e. ør s a er sa.ses senior- og oldboysfodboldnoget, der om manglende tilgang.af seniorer
på ungdommen. . kun kan dyrkes påfem-ogsyvmands-

hold eller på indefodboldplan.

eventuelt skal anvende det såkaldte
pædofili-register; når vi rekrutterer
, trænere eller 'ledere, .sagde forman-
den., . .....
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