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Indledning

Formandens beretning ved generalforsamlingen den 27. januar 2006

Jeg vil starte med at bemærke, at detaljerne omkring Nord-Als Boldklubs mangesidede
engagementer ikke er nævnt i min beretning for 2005. Det er jeg sikker på, at Jesper
Kirkegaard, Jesper Thomsen, Peer Christiansen 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.

Årets gang

For Nord-Als Boldklub blev 2005 et år med blandede erfaringer. På fodbold-siden havde vi
lyspunkter, men desværre også et par mørke pletter. Det kniber med antallet af spillere i nogle
afdelinger, hvilket således tydeligt afspejler sig i de opnåede resultater. Om spillermaterialet
nogle steder kunne have gjort mere væsen af sig, kan og vil man altid diskutere. Den
diskussion har dog nogle gange ikke rod i virkeligheden. Uden nævneværdig form for
konkurrence om pladserne for de ældste ungdoms spillere og for seniorspillerne kan man ikke
forvente, at trænere og ledere kan skabe fordums resultater. Så gerne man end vil.

Anderledes er det gået med vore arrangementer. Og dem har vi skam en hel del af. De er
generelt gået særdeles godt. De mere økonomisk motiverede arrangementer har dermed også
bidraget til, at klubben kommer ud af 2005 med et økonomisk godt resultat. Men lad os for en
ordens skyld starte med spillet på banen.

Seniorafdelingen

Damerne, som "fodbold-officielt" hedder kvinder, vandt deres pulje, og de har helt generelt
haft en flot sæson. Bare for indledningsvist at slå dette fast. Anderledes gik det for vore
mandlige spillere.
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2 gange nedrykning for senior herrer er et logisk resultat af vor situation i seniorafdelingen.
Ungdommens massive fraflytning fra området kombineret med den yderst spredte oprykning
af spillere fra ungdomsafdelingen giver en meget smal trup. Konkret snakker vi her om, at i
1996 rykkede der et helt ynglingehold op og det skete også i 2002. Af disse 2 årgange er der
henholdsvis 3 og 5 aktive spillere tilbage.

Ovenstående tager jeg med af2 årsager. For det første for at illustrere situationen helt ned til
sagens kerne og for det andet fordi, at sagens kerne er meget generel for hele Danmark -lige
bortset fra de største byer.

Den store nedgang i tilmeldte seniorhold har således også :faetbl.a. Jysk Boldspil Union til at
overveje muligheder for at reducere frafaldet på seniorplan samt rent planlægningsmæssigt at
tage højde for frafaldet. Der er nedsat et arbejdsudvalg, som skal drøfte ændringer af
strukturer, turneringer samt andre input. Alt er til diskussion.

Inden fodbold har vi også en fødekæde. Ungdomsspillere giver seniorspillere og disse bliver
senere hen oldboyspillere. Derfor er fastholdelsen af de ældste ungdomsspillere et så
væsentligt projekt, at her bør langt den største opmærksomhed være. Årsagerne til frafaldet
her er velkendte. Små årgange, efterskole, erhvervsarbejde samt utallige andre fritidstilbud
kan her nævnes. Når førstjuniorafdelingen ikke kan etableres, så er en ynglingeafdeling i
mange tilfælde kun en teoretisk mulighed.

Derfor har JBU selvfølgeligt også en høj prioritering af denne problemstilling. Et forslag fra
BNS om at gøre det muligt fra 2007 at benytte 3 årgange i junior blev således godt modtaget
på JBU' s årsmøde. Dette er et vigtigt initiativ og et godt signal i forhold til projekt
"fødekæde". "Tingene" hænger sammen.

Måske er 3 årgange for ynglinge også værd at overveje. 3. års ynglinge er jo ikke et nyt
begreb. Selvfølgeligt vil det på kort sigt gå ud over antallet af seniorspillere. Men på lang sigt
vil gevinsten være stor. Hvis NB i hvert af de sidste 10 år havde haft et ynglingehold, så
havde vi haft ca. 20-30 flere spillere under 30 år!

JBU gransker nu mulighederne. Men for klubberne er opskriften ligetil. Brug forholdsvis
mange ressourcer på piger og drenge i de ældste årgange - den "rigtige" type træner og
holdleder er her meget afgørende.

Imens bør vi finde en passende balancegang for ændringerne i seniorturneringen, så man i de
mellemliggende år kommer nogenlunde helskindet igennem denne "spiller-tørke". Jeg har her
påpeget, at hvis vi fortsatte fodboldspillet (ikke blot for senior) helt ind i starten af juli, hvor
baner og vejr er allerbedst og hvor ferien ikke er begyndt endnu, så ville der kunne spilles
flere aftenkampe. Et tiltag, som af mange årsager er tiltrækkende for tidens (senior-)
fodboldspillere. Det praktiske omkring ombrydning af rækker i juni og lidt senere start i
august burde være til at løse.
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Oldboys afdelingen

Det ville være smart at indføre de nye gode og gennemtænkte ideer for seniorfodbolden til
også at gælde for oldboysfodbolden. "Tingene" hænger jo sammen!

Det er vigtigt for klubbens samlede status, at vi har god og velfungerende oldboysafdeling.
Det er herfra mange hjælpere, trænere og ledere bliver rekrutteret. I mange tilfælde er det vel
også herfra, at vore ungdomsspillere kommer!

Derfor må "de gamle" ikke glemmes i hele denne forandringsproces. I eget regi kunne vi
måske udover "Piccolo Cup" fmde endnu et arrangement (evt. om sommeren), hvor oldboys,
veteraner og superveteraner fik en fælles oplevelse og et bedre kendskab til hinanden og
klubben.

Peer Christiansen kommer med flere detaljer om afdelingen i sin beretning.

Ungdomsafdelingen

Når 5-mands- og 7-mandsfodbold evt. bliver realiteter for seniorer og oldboys, så fører det
direkte over til fodbolden for de yngste. For ligesom det kan knibe med fysikken for en ældre
superveteran, så kan det også knibe med fysikken for de yngste på en 7-mandsbane.
Betingelserne for at dyrke fodbold bør altid være de bedste. Det er de ikke for mange ældre
superveteraner på en ll-mandsbane lige så lidt som for 6 årig på en 7-mandsbane.

Dette faktum har været udgangspunktet for DBU's og JBU's udspil om ændringer i rammerne
for de yngste fodboldspillere. Man har kaldt projektet for "Den nye vej", og arbejdet med
disse rammer er allerede sat på skinner. Jeg vil ikke her komme nærmere på indholdet af de
nye tiltag. Jeg vil blot holde fast i formålet: Flere boldberøringer og mere involvering i
spillet og dermed en generelt sjovere oplevelse samt udvikling af bedre tekniske
færdigheder.

Bestyrelsen er enig i valget af "Den nye vej". Justeringer i forhold til erfaringerne med de nye
tiltag bør foretages løbende, og det praktiske må således også blive løst "hen ad vejen".
Mange spørgsmål er her dog stadigvæk helt uafklarede.

Ellers går det godt i ungdomsafdelingen. Jesper Kirkegaard, Søren Zaremba og Jan Wind har
styr på tingene. Der har også været gode sportslige resultater, som I kan høre om under Jesper
Kirkegaards beretning. Gode træner-typer er en væsentlig årsag hertil. Og dem har udvalget
været gode til at fmde og fastholde.
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"Kulturafdelingen "

Lige som indledning vil jeg godt slå fast, at idræt er god kultur, og derfor er fodboldspil -
træning, kampe, stævner, uddannelse - også god kultur.

Lad mig for en ordens skyld nævne vore væsentligste arrangementer og aktiviteter, der ligger
ud over den "daglige drift":

Når nu fodboldspillet halter lidt, er det nok mere vore mange kulturelle tilbud, der i disse tider
er vort varemærke. Og indad til er det skam også disse mange arrangementer, der binder
klubben sammen. Uden disse arrangementer havde det for første været lidt kedeligere på
Nord-Als, men meget af fællesskabet i klubben havde ikke eksisteret. Det er jo netop som
hjælper og leder, at man inden og ved disse arrangementer mødes på tværs af alle skel.
Samtidigt bliver vort klubhus i disse sammenhænge flittigt brugt og rar stor betydning, når
disse arrangementer planlægges og løber af stabelen.

Lottospil
Klubblad
Hjemmeside
Sponsorpleje
Gadearrangementer
Club 22
Piccolo Cup
Skolecup
FEST-I-BY
Fodboldskole
Pigecup
Nordborg Kræmmerfestival
Julekalender
Julebal

Der er ikke mange foreninger i miles omkreds, der har et tilsvarende højt aktivitetsniveau. Det
er der god grund til at være stolte over.

Med fare for at være for selektiv vil trække et par af aktiviteterne frem her i aften. De andre
aktiviteter er forløbet godt, så der intet negativt at sige hertil.

NB's lottospil har god vind i sejlene og er et godt kulturelt tilbud til langt over 200
mennesker onsdag efter onsdag. Jørn Nissen og hele lottoteamet har skabt nogle spændende
rammer for lottofolket. Dette honoreres med stort og trofast fremmøde samt en god
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omsætning. Lottospillet er i dag vores suverænt bedste økonomiske fundament. Dette ønsker
jeg at sige Jørn Nissen og hele hans lottoteam en stor tak for.

Klubbladet "Sporten" er gået ind i en ny æra. Peter Glock har i mange år selv stået for hele
den redaktionelle side af bladfremstillingen. Det kan til tider blive en ensom tjans, når indlæg
til bladet ikke dukker op og iderigdommen blandt ledere og medlemmer er lav. Derfor er der i
2005 blevet dannet et bladudvalg (BU), hvor Peter sidder som ansvarlig redaktør. Sporten
nr. 1, januar 2006 var det første resultat afbladudvalgets arbejde. Det tegner til et meget
lovende og frugtbart arbejde i dette udvalg. Vor distributør Benny Jørgensen har allerede
klaget over, at bladet er blevet for tungt!
Der er gode kræfter samlet i udvalget: Peter Glock, Ib Anthony, Benny Jørgensen, Per
Lemmeke, Jesper Larsen, Jesper Thomsen og NB' s formand.
Jeg vil her benytte lejligheden til at sige tak til Peter Glock og Ib Anthony for at have bragt
bladet gennem tider, hvor opbakningen har været meget lille.

Skolecup nr. 38 bliver afviklet her midten af marts. Med 37 afviklede skolestævner er der
mange traditioner, som har bidt sig fast gennem tiden. Andre har tilsvarende ikke kunne stå
distancen. Nu har Michael Werner sammen med sit udvalg, der tæller Ivan Stampe, Ib
Anthony og Jens Lund, et nyt tiltag på plakaten. Der er her tale om en forældrerække, hvor
forældrene i en klasse danner hold og dyster mod andre forældre. Det er et tiltag som sikkert
både underholder voksne og børn. Tak til Michael Werner og udvalget for deres indsats med
Skolecuppen og held og lykke med at "få forældrene på banen". Tilmelding er i øvrigt i fuld
gang.

FEST-I-BY fik sidste år et fint økonomisk udbytte af indsatsen i den 39. udgave afbyfesten i
Nordborg. I dette system har man i komite'. Her var Bjarne Knudsen formand. Han blev
herefter afløst af Poul Lyngkilde. NB har derudover Karsten Sigsgaard, Jørgen Bundgaard og
Kjeld Jiirgensen med i denne trup, som jo også tæller repræsentanterne Gitte Mathiesen, Ejgil
Hansen, Lars Schmidt og Sven Erik Frederiksen fra NH. Dertil kommer en hel del
underudvalg. Der er altså nok at holde styr på i den sammenhæng. Endnu en gang tak til
Bjarne Knudsen for indsatsen og held og lykke til Poul Lyngkilde med dette store arbejde.

NB's Julekalender blev igen udsolgt. Dette skyldes de mange sælgere i ungdomsafdelingen
samt indsatsen i Club 22 - og så lige 2 supersælgere, der har gjort det fantastisk flot.
Ungdomsspilleren Kevin Werner og æresmedlemmet Carlo Meyer fortjener i den
sammenhæng endnu en gang en stor tak. Og det er jo ikke første år, at de sælger godt!

Julekalenderen er på mange måder et godt tiltag. Der er kalender og lodseddel. Der er
tradition og spænding. Der er gavekort fra og opmærksomhed til de lokale annoncører. Der er
blikfang for vore sponsorer. Salget er en passende opgave for ungdomsspilleme (jfr. "Noget
for noget"). Det er god PR for klubben. Det er giver et pænt økonomisk resultat. Derfor tak til
alle involverede i dette arbejde.
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I løbet af2005 blev der indgået en del nye sponsoraftaler. Således fik alle hold i Nord-Als
Boldklub helt nye og flotte spilledragter. Dette er alt sammen betalt af sponsorer.

Så igen - ting hænger sammen!

Kesses Malerforretning og Intersport er sponsor i dameafdelingen (øh ... for kvinderne)
Pubben og Kviekly er sponsor for 2. holdet
Dan-Special er sponsor for oldboysholdet
PLR Produetions er sponsor for veteranholdet
Sydbank er sponsor for superveteranerne
Intersport har sponsoreret træningsdragter til hele juniorafdelingen
14 sponsorater dækker 1. holdet.

Alle aftaler bliver ikke nævnt her. Derudover har vi ligeledes også en del annoncører.

Vi er i gang med at lave en ny struktureret sponsorside på NB' s hjemmeside. Dette arbejde vil
foregå her i foråret. Her vil alle aftaler og sponsorer være synlige.

Ungdomsafdelingens fornyede sponsoraftale med Sauer-Danfoss ApS er selvsagt værd at
nævne. Det er en god aftale, som begge parter er meget glade for. Sauer-Danfoss ApS har
sponseret alt tøjet i ungdomsafdelingen samtidigt med, at de årligt giver et beløb til
udviklingen af afdelingen. Vi giver til gengæld god PR via vort klubarbejde og via hjælpen til
virksomhedens veteransammenkomster.

Ungdommen har også en [m sponsoraftale med Andelskassen i Nordborg. Andelskassen er
rygsponsor i hele ungdomsafdelingen. Også her f'ar klubben et årligt beløb til arbejdet i
ungdomsafdelingen. Foruden PR-delen har vi givet tilsagn om at hjælpe Andelskassen, når de
lejlighedsvis deler "flyers" ud i Nordborg.

Det er alt i alt nogle gode sponsorforhold - både for NB, men også for sponsorerne.

Så gode forhold kommer dog ikke af sig selv. Dette opstår kun fordi NB via vedholdende
mediekontakt, info-foldere, hjemmeside, klubblad, annoncering mv. samt via vort store
generelle aktivitetsniveau har så godt et omdømme. Det bør vi værne om.

Men et så højt aktivitetsniveau giver ligesom resultaterne på fodboldbanen anledning til
diskussion om vi bør geare ned med hensyn til disse arrangementer. Senest har "Nordborg
Kræmmerfestival" nok laet nogen til at spørge, om vi ikke har nok andet at se til og om vi
overhovedet kan skaffe hjælpere til dette arrangement. Sådan vil det oftest være. Og sådan var
vel også, da FEST-l-BY i sin tid startede op.

Men jeg kan sige, at ''Nordborg Kræmmerfestival" igen er på vort program her i 2006. Det
bliver i kulturnats-weekenden den 08- 10. september. Kræmmerfestivalen i 2005 forløb
forholdsvis fornuftigt. Også selvom vi fik et moderat underskud. Men hvis ikke vi giver ideer
en chance i en situation, hvor vi har økonomisk råderum, hvornår skal man så prøve at lave
noget nyt!
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Noget andet nyt i denne sammenhæng var også, at vi med klubbladet udsendte en
henvendelse:

Økonomi

Kære forældre - vi har brug for hjælp!

Der var her tale om en ret så detaljeret oversigt over opgaver og tidspunkter. Således kunne
man både vælge tidspunkt og opgaveart.

Det kom der 5 nye hjælpere ud af. Nogen var skuffede over dette antal og andre var positivt
overrasket. Jeg havde forventet 10 henvendelser. Så kan man jo gradbøje min tilfredshed.

Men disse 5 nye hjælpere ville skam gerne hjælpe igen. Og vi måtte også henvende os i andre
sammenhænge. Det er vi selvfølgeligt glade for. Alle andre får igen i år lejlighed til melde sig.
Ikke bare til ''Nordborg Kræmmerfestival" men også til vor udmærkede "hjælperbank". Det er
faktisk en sjov og god oplevelse at være en aktiv del af et fællesskab. Dette budskab skal blot
opleves af endnu flere. Hvis vi igen og igen får 5 nye, så gavner det!

Hjælpersituationen har alle dage været et tema i klubben. Man kan blot læse i nogle gamle
klubblade, hvis der skulle være tvivl herom.

Vi tog dog dette tema op på vort bestyrelsesseminar i maj 2005 - både for at ajourføre de
nuværende ordninger, men også for at drøfte ændringer og nye tiltag. Der er kommet et lille
katalog over tiltag, som vi vil bruge fremover. Hvis jeg skal fremhæve et par punkter, så
bliver det udfærdigelsen af en arrangementsguide samt afholdelsen af en stor og særlig
hjælperfest her i sommerens løb. Et udvalg er allerede i gang med at vurdere mulighederne.

Jeg vil helt overlade til kasserer Kurt Nissen at bekendtgøre regnskabet for 2005. Jeg har
indledningsvis blot nogle supplerende kommentarer.

Vi har i bestyrelsen igen brugt meget dagsordentid på håndteringen af (manglende)
kontingent-indbetalinger fra medlemmerne. Der er konsekvent blevet fulgt op på kontingent-
status. Således er kontingent-restancer også i 2005 stort set ude af verden. De få, som stadig
mangler, kommer ikke til at slippe for betalingen, hvis de fortsat vil spille fodbold her.
Men jeg vil dog ikke undlade at bemærke, hvor enerverende dette arbejde er for de
involverede. Jeg vil ikke komme med en opsang her og nu - dette ville forfejle målgruppen.
Men en reaktion er på vej.

Derudover har det tidligere nævnte jo indikeret, at vi har haft et godt økonomisk år. Det gør
således også vor økonomi sund.

Jeg har hverken programerklæringer, strategi-oplæg eller andre visioner med i denne
beretning. Jeg vil således tillade mig her at efterlyse input til, hvordan fremtidige økonomiske
overskud bør indgå i klubbens arbejde.
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Afslutning

Til Fritidsdagen i Nordborg Kommune havde bestyrelsen indstillet Ib Anthony til en officiel
anerkendelse for sit virke i NB. Endnu engang tillykke til Ib.

Jeg vil også ønske Kristian Dreyer tillykke med titlen som årets NB' er.

Preben Christensen modtog Nordborg Kommunes "Snndhedspris" i 2005. Preben har
gennem mange år lagt sine kræfter i pigefodbolden.
Når alle undersøgelser viser, hvor svært det er at engagere piger og især unge piger i
sportslige aktiviteter, så er det jo dejligt at konstatere, at en engageret leder trods alt kan gøre
en forskel. Denne indsats blev du belønnet for. Tillykke endnu en gang.

Anders Ebsen modtog på Region 4-årsmødet i Rødding en fornem pris for sit virke i klubben
og for fodbolden. Han fik tildelt mv's "Faxe Kondi Legat". Også her et stort tillykke til dig.

Vi skylder også Chresten Blom stor tak for hans indsats i oldboysudvalget og generelt i
klubben. Chresten Blom genopstiller ikke tiloldboysudvalget, og han har med ca. 30 års virke
og indsats i NB haft mange gøremål i klubben. Lige fra træner og holdleder til
bestyrelsesarbejde og fanebærer. Chresten - der nok ikke meget i klubben, hvor du på et eller
andet tidspunkt ikke har været involveret. Og dette har altid været med en positiv og glad
attitude. Det har været en fornøjelse. Jeg håber, at vi stadigvæk kan kontakte dig, når klubben
har brug for en præsentabel skikkelse.
Bestyrelsen foreslår Erik Rann Jensen som afløser for Chresten. Tag venligst godt imod
dette forslag.

Slutteligt ønsker jeg at sige tak til alle hjælpere, trænere, ledere og kolleger i bestyrelsen for
indsatsen til gavn for Nord-Als Boldklub. Uden jeres indsats var der ingen klub - og det ville
gøre tilværelsen noget mindre attraktiv her på Nord-Als.

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

Nord-Als Boldklub ønskes hermed en rigtig god sæson 2006.

2006-01-27 Jens Chr. Hansen
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