
Nu er NB en, stor klub
SAMUNG: I 33 år var oldboys-spillerne i
Nordborg noget for sig selv. Det er de ikke
længere efter to generalforsamlinger, hvoref-
ter de gamle nu er fuldgyldige medlemmer
af Nordals Boldklub.

Af Ejner Munkebro
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NORDBORG: Uden nogen
protester er Oldboys-afdelin-
gen blevet sammenlagt med
Nordals Boldklub (NB). Det
'skete i to omgange - først på
de gamle drenges egen gene-
ralforsamling, og dernæst på
generalforsamlingen i hoved-
afdelingen. Dermed er de
ældste spillere nu blevet fuld-
gyldige medlemmer af ho-
vedafdelingen.

Oldbys-afdelingen har væ-
ret sin egen i mange år afflere
grunde. En af dem har været
økonomisk begrundet, en an-
den og måske den væsentlig-
ste var, at oldboys-spillerne

ville være herrer i eget hus.
Det er tiden løbet fra, og nu er
NB samlet på alle fronter.

De unCJekan
Mens seniorafdelingen ople-
vede en nedtur fra serie 3, gik
det anderledes bedre for ung-
domsafdelingen. Her kunne
NB-formand Jens Chr. Han-
sen melde om både medlems-
fremgang og flotte resultater.

Årets nyskabelse, NB Pige-
cup, gik hen og blev en stor
succes med Preben Christen-
sen som styrmand.

- 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

Og hvilken succes.
Som foreningsleder
var det med stor
stolthed og glæde, at
jeg havde fornøjelsen
af at opleve alle de fa-
cetter, der gør idræts-
livet så herligt.

Jens Chr. Hansen,
Nb-formand

skal her tages meget bogsta-
veligt, for bortset fra at døm-
me fire kampe havde jeg ikke
andre forpligtelser end at ny-
de fodbolden og fællesska-
bet, sagde formanden i sin be-
retning. På baggrund af det
flotte stævne indstillede bold-
klubben Preben Christensen
til JBU's initiativpris, hvilken
han dog ikke fik. l stedet hav-
de bestyrelsen en uofficiel
initiativpris til ham.

Dyre spil
I det forgangne år har klub-
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ben måttet tære på behold-
ningen i pengekassen, og
som forudsagtpå sidste års
generalforsamling måtte der i
år vedtages en mindre stig-
ning ikontingenterne.

Hvert år arrangerer NB
»Fest-l-By«, julebal og salg af
julekalendere og har også for-
skellige sponsorer, og det
kørte ifølge Jens Chr. Hansen
tilfredsstillende sidste år.

Anderledes med lotto spille-
ne, der er ved at blive en dyr
affære for klubben. Huslejen
for aulaen på Havnbjerg Sko-
le er fordoblet til 75.000 kro-
ner, og samtidig kommer der
færre spillere til lotto. Det
hænger ikke sammen, så NB-
formanden opfordrede flere
frivillige til at være med til op-
sætning og oprydning i for-
bindelse med spillene.

- Godt 30.000 kroner årligt
burde være motivation nok
for internt at finde en løsning
på dette, sagde han.

På navnesiden kan det næv-
nes, at Verner Petersen er ble-
vet nyt æresmedlem af klub-

ben. Kjeld Høi er stoppet som
sekretær i ungdomsudvalget,
og for mere end 20 års trofast
engagement i NB modtog
han JBU's sølvnål. Sekretær-
hvervet er overtaget af Søren '
Zaremba. Sølvnål var der og-
så til Chresten Blom fra old-
boys-afdelingen og Poul
Lyngkilde.

NyvalCJ
Under valg skete der to ny-

. valg. Bestyrelsesmedlem
Flemming Villadsen ønskede
ikke genvalg og blev erstattet
afJesper Kirkegaard. Besty-
relsessuppleant John Bra-
mann ønskede heller ikke
valg igen, og i hans sted blev
Alfred Hansen valgt. Da Jes-
per Kirkegaard indtil general-
forsamlingen var suppleant,
skulle den plads besættes.
Det blev han af Ken Christian-
sen. Som seniorformand blev
Jesper Thomsen valgt, Ken
Christiansen blev valgt som
seniorudvalgsmedlem, og
Jan Wind blev valgt som med-
lem af ungdomsudvalget.


