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Formandens beretning ved generalforsamlingen den 26. januar 2007

Indledning

Jeg vil starte med at bemærke, at detaljerne omkring Nord-Als Boldklubs mangesidede
engagementer (heller) ikke er nævnt i min beretning for 2006. Det er jeg sikker på, at vi
kommer til at høre om, når ungdom, senior og oldboys samt kasserer Kurt Nissen kommer
med deres beretning 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.

Tilbageblikket

For Nord-Als Boldklub blev 2006 ligesom 2005 et år med blandede erfaringer. På det
fodboldmæssige havde vi lyspunkter, men desværre også et par mørke pletter. Med pletter
mener jeg:

- l.holdets nedrykning hos senior herrer
- at det ikke lykkedes os at få et ynglinge-hold op at stå
- at vi ikke kunne samle et juniorhold til efterårs-turneringen.

Det kniber med antallet af spillere i disse afdelinger. Og hvorfor nævner jeg nu det?
Jo, det er netop billedet på det største problem i fodbolden lige nu - frafald.

2 års eller 3 års junior-årgange

At frafaldet af spillere er et generelt problem for fodbolden, er helt åbenlyst. Af samme årsag
har Jysk Boldspil Union (JBU) brugt meget energi på tiltag, som skal gøre det lettere for
klubberne at la enderne til at nå sammen i junior, ynglinge og senior.

Derfor kan det godt undre, at vi på JBU's årsmøde i Herning i starten af januar 2007 skulle
bruge så meget tid på at diskutere om 2 års eller 3 års junior-årgange er godt eller skidt.
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Inden for fodbold har vi også en fødekæde. Ungdoms spillere giver seniorspillere og disse
bliver senere hen oldboyspillere. Seniorspillere og oldboysspillere bliver trænere, ledere,
dommere og hjælpere. Hvor skal vi fremover rekruttere disse "soldater" fra. 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 først
juniorafdelingen ikke kan etableres, så er en ynglingeafdeling i mange tilfælde kun en
teoretisk mulighed.

Derfor skal juniorafdelingen selvfølgeligt have mulighed for at anvende 3 årgange. Jo mere
afbalanceret fleksibilitet, der er her til rådighed, desto større er chancerne for at kunne stille
hold. Derfor var det godt at forslaget fra BNS, om at gøre det muligt fra 2007 at benytte 3
årgange i junior, fik chancen for at blive afprøvet. Bestyrelsen i mu (undtagen Ole
Ladefoged) støttede et forslag om at gå tilbage til 2 årgange i junior. Det var efter min mening
en klar fejlbedømmelse. Hele forløbet har ikke klædt fodbolden under mu.

I sidste års beretning understregede jeg også vigtigheden af ovenstående. Og jeg tilføjede i
den anledning:

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!

Et sådant forslag kom mu' bestyrelse med kort før årsmødet i Herning. Dette forslag blev
således vedtaget med stor majoritet. Det vil helt klart være til gavn for frafaldet i de ældste
årgange. Så er det jo ligegyldigt, at dette forslag muligvis var en taktisk manøvre i forhold til
at bevare 2 årgange hos junior.

Imens de nævnte tiltag får tid til at virke, så bør vi finde en passende balancegang for
ændringerne i seniorturneringen, så man i de mellemliggende år kommer nogenlunde
helskindet igennem denne "spiller-tørke". Det er således også blevet vedtaget, at fra sæson
2008 er der helt fri tilmelding i serie 5 og serie 6.
Turneringen brydes efter foråret og her er der igen fri tilmelding. Dette skal sikre, at holdene
har nogenlunde samme styrke - også efter sommerferien, hvor mange klubber oplever et stort
frafald eller stor udskiftning af spillere. Ligeledes må man i samme spillerunde benytte
spillere fra et højere rangerende hold (dog højst fra serie 4). Bare for at nævne et par af
tiltagene her.
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Lyspunkterne

(Der var flere end her nævnt. Men ungdomsformanden skal nok supplere).

NB havde i sidste sæson et hold drengemesterrækken. Det er lang tid siden, at vi sidst var
repræsenteret her. Jeg mener, at vi skal helt tilbage til 1992. Derfor var det en dejlig
oplevelse, at mange igen kunne fmde vej til stadion. Og tilskuerne fik sandelig god (gratis)
underholdning. Der var kamp og gejst samt rigtig god fodbold. Det var således fuldt fortjent,
at drengene blev hædret på kommunens "Fritidsdag" i november. Tillykke - endnu en gang til
både hold og trænere.

Lilleputterne blev kredsvindere og nåede helt til semifmalen om det jyske mesterskab.
Her blev vi knebent besejret af de senere jyske mestre fra IF Lyseng. Det var en meget flot
præstation af holdet samt deres træner-team.

NB's pigeafdeling blev kåret til årets pigeklub i region 4. Vi var således med i kapløbet om
at blive landets bedste pigeklub, men blev her slået på målstregen af NB (Nørresundby
Boldklub)! Der laves et rigtigt flot stykke arbejde i vor pigeafdeling. Og teamet omkring
pigerne har fortjent denne hæder og opmærksomhed. Tillykke og tak til Preben Christensen,
Thomas Norinder, Karin Thorsted, Benny Larsen, Jesper Kirkegaard og alle andre
involverede. Fortsæt dette engagerede arbejde. Det er vi stolte over.

"Kulturafdelingen "

Ovenstående ynder jeg at kalde vore arrangementer og aktiviteter. For dem har vi skam en hel
del af.

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

Når nu fodboldspillet halter lidt, er det nok mere vore mange kulturelle tilbud, som vi er
kendt for. 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 får stor betydning, når disse arrangementer
planlægges og løber af stabelen.
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Lad mig for en ordens skyld nævne vore væsentligste arrangementer og aktiviteter, der ligger
ud over den "daglige drift":

Lottospil
Klubblad
Hjemmeside
Sponsorpleje
Arkivarrangement
Gadearrangement
Club 22
Piccolo Cup
NB-stambordet
Vejers Turen
Skolecup
FEST-I-BY
Ladies Cup
Fodboldskole
NB-dag
Pigecup
Nordborg Kræmmerfestival
Afslutningsfest
Julekalender
Julebal

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

Et par af disse aktiviteter bør lige have nogle kommentarer med på vejen.

Nordborg Kræmmerfestival

2006-udgaven af Nordborg Kræmmerfestival blev den sidste. Vi fik endnu en gang et
underskud. Derfor valgte vi at stoppe, inden vi sådan set rigtigt er kommet i gang. Det er
muligvis tilfældigheder, som er skyld i en alt for lille omsætning i teltet. Men "styregruppen"
har vurderet, at "markedet" (hvis jeg må bruge det ord!) er (over)mættet med arrangementer.

FEST-I-BY

Vor byfest havde til gengæld en fin omsætning i 2006. Men udgifterne til programmet var
også tilsvarende høje. Derfor stod det økonomiske resultat desværre ikke mål med
anstrengelserne. Udover en noget strammere styring af økonomien har komiteen også
overtaget kræmmer-delen fra Kræmmerfestivalen. Det afstedkommer således en markant
ændring af arrangementet. FEST-l-BY flytter ind på Luffes Plads. Det bliver spændende.
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www.nordals-boldklub.dk

NB's hjemmeside kræver også lige et par bemærkninger. For det første fordi jeg ved, at Web
Master Peter Glock arbejder på et helt nyt layout på sitet og for det andet er siden fuld afliv.
Det kommer ikke af sig selv. Det kræver en permanent indsats, hvis nyheder og fotos,
baggrundsoplysninger, annoncer og almindelig redigering skal være ajourført. Peter, det gør
du virkelig godt. Mange tak for det.

Fremadblikket

Afslutning

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

Bestyrelsen har dog et bud på et projekt, som vi godt vil lægge ud til drøftelse i forsamlingen.

"Projekt klubhus"

Som tidligere nævnt har vi på sommerens bestyrelsesseminar haft vort klubhus som tema.
Helt konkret var temaet "Klubhusets anvendelse og muligheder". Vi har siden hen i
bestyrelsen valgt at arbejde videre med forskellige tanker om nogle gennemgribende
ændringer i udseende og indretning af klubhuset. Om vi skal gå videre med disse planer, vil
bestyrelsen selvfølgeligt også gerne have noget feedback på. Det er tanken at forskellige
fonde og midler skal søges til finansieringen. Men vi er også parate til at bruge af
"opsparingen". Hvad siger I til det?

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

Jeg vil også ønske Jørn Nissen tillykke med titlen som årets NB' er.

Ken Christiansen modtog hæder som "Månedens lyspunkt" i november 2006. Vi må håbe,
at Ken Christiansen i JydskeVestkysten's og Sydbanks glimrende initiativ også bliver
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tilgodeset, når den samlede vinder af de 6 kårede lyspunkter skal findes. Det vil være fuldt
fortjent. Kens gode humør er bare smittende. Det nyder vi godt af i mange sammenhænge.

Peter Glock og Peer Christiansen modtog i 2006 DBU's Sølvnål. Disse 2 personligheder i
NB er de første modtagere af denne flotte hæder. Deres klub-CV overskrider så rigeligt
kravene for at kunne modtage DBU-sølvnålen. Så det var ovenud fortjent. Også her et stort
tillykke til jer begge.

Jesper Kirkegaard stopper som ungdomsformand. Men han vil gerne fortsat være en del
afbestyrelsen. Derfor stiller Jesper op som bestyrelses suppleant som erstatning for Michael
Werner, der stiller op som ungdomsformand. Jeg kan kun anbefale, at forsamlingen bakker
denne "løsning" op. Tak til Jesper for indsatsen på den krævende ungdomsformands-post.

Også tak til Arne Frederiksen for din tid i bestyrelsen. Desværre må du af tidsmæssige
grunde prioritere anderledes. Som afløser foreslår bestyrelsen Kristian Dreyer.

Vi skylder også Peer Christiansen en stor tak for hans indsats i bestyrelsen gennem 24 år.
Peer Christiansen genopstiller ikke som formand for oldboys-afdelingen og træder dermed ud
af bestyrelsen og oldboysudvalget. At gennemgå hans meritter viljeg skåne jer for. Men der
er mange og en del går mange år tilbage. Bestyrelsen foreslår Erik Raun Jensen som afløser
for Peer.

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, NIC, Idrætsfonden for
Nord-Als samt Nordborg Kommune.

Nord-Als Boldklub ønskes hermed en rigtig god sæson 2007.

2007-01-26 Jens Chr. Hansen
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