
To gange Bjarne stoppede
UD OG IND: To nye valgt ind ibestyrelsen for kæmpe indsats for det frivilli- mand og klubhusformand.

ge arbejde i klubben og lokal- På bestyrelsens forslag
Nordals Boldklub. området, siger Jens C. Han- blev Kurt Nissen, Sven-

sen, der er formand for NB. strup, valgt som ny kas-
Bjarne Knudsen har været serer, og som erstatning

kasserer i når, men indtil for Bjarne Skou blev Ar-
maj vil han stadig tage vare ne Frederiksen, Lavensby,
om formandsposten for Fest- valgt. Også han var bestyrel-
I-By.Bjarne Knudsen har væ- sens kandidat. Alle øvrige
ret bestyrelsesmedlem i 8 år - valg var genvalg.
blandt andet som seniorfor-

samling, idet to gange Bjarne
- bestyrelsesmedlem Bjarne
Skou og hovedkasserer Bjar-
ne Knudsen - trådte tilbage.

- Det drejer sig om erfarne,
værdifulde bestyrelsesmed-
lemmer, som har ydet en

Af Ejner Munkebro,

tlf. 7342 51?3, emu@jv.dk

NORDBORG: Nordals Bold-
klub (NB) fik to nye i sine be-
styrelse på årets generalfor-

Formand Jens Chr. Hansen
takker Bjarne Knudsen.

Nlrs BESTYRElSE
Formand: Jens C. Hansen.
Kasserer: Kurt Nissen. Ung-

domsformand: Jesper Kir-'
kegaard. Seniorformand:
Jesper Thomsen. Old-
boysformand: Peer

Christensen. Bestyrel-
sesmedlemmer: Arne Fre-

deriksen, Anders Ebsen, Ken
Christiansen, Alfred Hansen.
Suppleanter: Peter Glock,
Gerhard Wilhelmsen .
......... ..-....•...........................

Kurt NIssen, Svenstrup, (tv) er ny kasserer og Arne Frederiksen er også nyvalgt til bestyrel-
sen.

40 deltog iNB-generalforsamling
Nord-Als Boldklub
valgte to nye til
bestyrelsen.

AF JENS EILERTSEN

NORDBORG: Nord-Als
Boldklub har sagt farvel til
Bjarne Knudsen som kasse-
rer. Han har beklædt

posten i 13 år. Indtil maj
varetager han erhvervet
som formand for FEST-I-
BY.

Ved generalforsamlin-
gen, der havde samlet 40
medlemmer, var der også
afsked med bestyrelsesmed-
lem Bjarne Skou.

Kurt Nissen, Svenstrup,
blev valgt som ny kasserer

og Arne Frederiksen,
Lavensby,erstattede Bjarne
Skou.

Værdifulde folk
Formanden for Nord-Als
Boldklub, Jens Chr. Han-
sen, siger til AlsPosten, at
Bjarne Skou og Kurt Nissen
har været erfarne og værdi-
fulde bestyrelsesmedlem-

mer, der har ydet en kæm-
pe indsats for det frivillige
arbejde i klubben og for
hele lokalområdet.

Generalforsamlingen
havde den tidligere for-
mand for Nord-Als Bold-
klub, BørgeZanchetta, som
dirigent.
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