
Farvel til NB efter 24 år

Ny bestyrelse
iNord-Als
Boldklub

+
L. Nord-Als Boldklub tog

blandt andet afsked
-+ med Peer Christiansen.

l

Han har siddet 24 år ibesty-
relsen og arbejdet for klub-
ben i 37 år.
Pladsen som formand for

Oldboysudvalget blev over-
taget af Erik Raun Jensen,
der i forvejen sidder i udval-
get AlfredHansen blevvalgt
ind i udvalget

AF JENS EIlERTSEN

NORDBORG: NB tog ved ge-
neralforsamlingen fredag af-
sked med Peer Christiansen.

""i Peer Christiansen siger
fredag 26. januar far-

~ vel til bestyrelsen i
Nordals Boldklub efter
næsten et kvart århun-
drede.

NORDBORG: Efter næsten et
kvart århundrede forlader
Peer Christiansen bestyrel-
sen i Nord-Als Boldklub og
dermed også pladsen som
formand for oldboys afdelin-
gen.
Det sker fredag 26 januar

på klubbens ordinære gene-

AF JENS EIlERTSEN

De tre nye er fra venstre Kristian Dreyer; Erik Raun
Jensen og Michael Werner. '30 ...<buJ.
Ny ungdomsformandblev arbejde.

MichaelWerner. Han afløser KristianDreyer blev også
Jesper Kirkegaard, der nyt bestyrelsesmedlem i ste-
fortsætter med bestyrelses- det forArne Frederiksen.

ralforsamling. Bestyrelsen
foreslår Erik Ravn Jensen
som afløser.Han sidder i for-
vejen i klubbens udvalg for
oldboys.
-Mon ikke generalforsam-

lingen tager godt imod dette
forslag, siger formanden for
Nord-AlsBoldklubJens Chr. ficeret afløser, siger Jens ~
Hansen. Chr.Hansen, der i øvrigtkal-
Der skal også vælges ny der generalforsamlingen for

ungdomsformand. Jesper »en hyggelig aften i familien
Kirkegaard forlader posten NB".
og i stedet foreslås Michael Bestyrelsesformanden er
, Werner, der i en lang årræk- også på valg.
ke har været tilknyttet ung- Generalforasmlingen fin-
domsafdelingen som både der sted iNordals Idrætscen-
træner og leder. ter.Tilmelding til spisningen
-Det er glædeligt, at klub- skal ske indenmandag 22.ja-

ben kan mønstre en så kvali- nuar i NB-klubhuset
;<'-,';1 -&07

Kasserer Kurt Nissen skal
igen aflægge regnskabet
ved Nord-Als Boldklubs ge-
neralforsamling.


