
get højt og vil kæmpe for at få
tildelt nogle midler til områ-
det, blandt andet via lobbyar-
bejde.

- Politikerne råder over de
midler, der gerne skal blive
en løftestang til udkantsom-
råderne, og derfor er et vel-
fungerende samarbejde sær-
deles vigtigt.

For Nordals Boldklubs
vedkommende har kontak-
ten til politikerne generelt al-
tid været god, især på grund
af et godt samarbejde med fri-
tidskonsulenten i Nordborg
Kommune, og Jens Christian
Hansen ser det fortsat som et
område, hvor det er vigtigt at
markere sig.

Fusionsklubben
tog hul
på fremtiden
IDRÆTSPOLITIK: En
fremtid præget af
strukturkommission
og kommunesam-
menlægninger får
også betydning for
foreningslivet i
Nordborg.

Af Linda Gjaldbæk Hansen,
tlf. 7342 5122,19.b.@jv.dk

NORDBORG: Kommende
kommunesammenlægninger
betyder forandringer - også i
foreningslivet. På generalfor-
samlingen i Nordals Bold-
klub pointerede formand
Jens Christian Hansen, at for-
eningens vigtigste opgave i
fremtiden bliver at deltage ak-
tivt i debatten med politiker-
ne om rammerne for idrætten
og foreningslivet generelt.

- For os som forening er
det vigtigt, at de rammer, der
allerede eksisterer, ikke bli-
ver forringet efter en kommu-
nesammenlægning. Hvis det
sker, risikerer vi, at udkants-
områderne bliver tømt for
mulige medlemmer, sagde
Jens Christian Hansen.

Vigtig dialog
Formanden prioriterer derfor
dialogen med politikerne me-

Ud med DGI
Nordals Boldklub har efter
eget udsagn ikke gjort brug af
DGI's pokalturneringer, si-
den kassebukserne var høje-
ste mode i 70'erne. Derfor
havde bestyrelsen foreslået
udmeldelse, hvilket forsam-
lingen også gav sin bemyndi-
gelse til. Formand Jens Chri-
stian Hansen ser afgørelsen
som en ren formalitet.

- Reelt er det uden betyd-
ning for klubben, om vi er
medlem af DGI eller ej. Ene-
ste forandring bliver, at klub-
ben nu sparer godt 2000 kro-
ner i kontingent, og DGI bli-
ver fri for at sende alle mulige
papirer til os, siger han.
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