
Nord-Als Bold-
klub, der blandt
andet har stor
succes med pi-
gefodbold, hol-
der generalfor-
samling 30. ja-
nuar.
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Tre formandsposter er i spil
.VALG: En bestyrelsesfor-
mand, en seniorformand
samt en oldboysformand
skal findes, når Nord-Als
Boldklub holder general-
forsamling.

Af Simon Nielsen
Tlf. 7342 5122,sni~jv.dk

NORDBORG: Tre formandsposter
er i spil, når Nord-Als Boldklub 30.
januar holder ordinær generalfor-
samling. Kun den nuværende se-
niorformand ønsker ikke genvalg,
men det er der allerede taget højde
for, fortæller formand for boldklub-
ben, Jens Christian Hansen, som
selv ønsker genvalg.

- Vi plejer at være godt forberedt,
så vi sørger for at have nogle kandi-
dater klar, siger formanden, som
dog ikke vil betegne valgene som re-
ne formaliteter.

Et fornuftigt år
- Men ved jo aldrig. Vi har fire
mand, som har sagt ja tak til at stille
op. Så det kan sagtens være, at vi får
brug for dem de kommende år, når
der er en mulighed for det, siger
Jens Christian Hansen .

.Han kan se tilbage på et fornuftigt
år.

- Sportsligt set er det gået rigtig
godt med vore seniorer, som er med
i toppen af serie 3. De har virkelig
fået det til at fungere. Samtidig
blomstrer vores ungdomsafdeling,
siger en glad formand.

De sportslige resultater har dog

betydet en lille nedgang i økonomi-
en, da der er blevet kastet flere pen-
ge efter succesen. .

Klubben kommer også til at bruge
lidt penge i år, da klubhusets vindu-
er, døre samt træværk er ved at have
mange sæsoner bag sig.

- Vi troede, vi selv skulle betale,
men det vil Nord-Als Idrætscenter
gerne hjælpe med, siger forman-
den,' som endnu ikke ved, hvornår
facadearbejdet begynder.
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Facade skal renoveres
- Vores lille overskud i 2007 er nok
blevet brugt i 2008, vurderer Jens
Christian Hansen, som dog mener
at pengene er givet godt ud.

• GENERALFORSAMLING
Mødet holdes i Nord-Als Boldklubs klubhus den 30. januar klokken 19.30.
Der er fællesspisning forinden klokken 18.30, som kræver en tilmelding. Det
skal ske senest 26. januar i klubhuset.
Ud over de tre formænd skal der også findes en suppleant til bestyrelsen.
Klubben har allerede fået tilsagn fra 32 deltagere, og formanden forventer;
at generalforsamlingen kan tælle 40 mand.


