
NBfil< ny formand
GENERALFORSAMLING. Som tidligere nævnt
forlod Jens Chr.Hansen formandsposten.
AF CARL ~RIK RASMUSSEN øvrige talere storskærmen til ge spillere, som han fandt hav-
jei@b-l.dk hjælp, Der var stor ros til fol- de præsteret pæne resultater

kene bag demange aktiviteter, for 1.holdets vegne ogmindre
- den travle klub har holdt pæne for 2. holdet Han hav-

de ellers kun ros for det store
arbejde, trænerne udfører på
spindesiden.
Hvad den mandlige afdeling

angik, så præsterede 1. holdet
et sløjt forår, som sluttede med
nedrykning til serie 3.Til gen-
gæld havde holdet et flot efter-
år med oprykning tilbage til
serie 2. I klubben nærer man
et stort håb om forbliven i den-
ne serie.
Formanden havde mange

roser til efterårets træner-
præstation, og her hentydede
Kedde naturligvis til Bjarne
Østergaard.

NORDBORG: Som traditionen
foreskriver, så indledtes ge-
neralforsamlingen i Nordals
Boldklub med en god omgang
biksemad i Idrætscenterets ca-
feteria, før de 47deltagere trak
over i klubhuset,
Efter velkomst ved den af-

gående formand Jens Chr.'
Hansen valgtes Mogens »Tril-
le«Christensen ikke uventet til
aftenens ordstyrer, hvorefter
Jens Chr.Hansen fik ordet for
at aflægge sin sidste beretning
som formand, ogdenne blev en
smule kortere end de tidlige-
re år. Formanden gennemgik
årets aktiviteter og tog som de

Efterlys~e ideer
_Derpå fik formanden for den
måske vigtigste afdeling i NB,
nemlig ungdomsafdelingen,
Kedde Dreyer ordet, og han
brugte en del af sin taletid om
den sportslige hverdag i klub-
ben på omtalen af den digre 60
- siders manual til dygtiggørel-
se af klubbens ungdom. Kedde
opfordrede til at følgeungdom-
men tæt ogefterlyste også gode
ideer fra medlemmerne.
Seniorformand Klaus Kjær-

gaard indledte galant med at
berette om klubbens kvindeli-

Mange old boys
. Den afgående Old-Boysfor-
mand Erik Raun Jensen be-
rettede i sin sidste optræden
kort om holdenes præstation i
afdelingen, som rummer ikke .
færre end 69 spillere. Jo, her
på Nord Als fortsætter mange
spillere heldigvis med at spille
fodbold, sagde han.Erik Raun
Jensen kom kort ind på nogle
særlige spillerpræstationer for
old-boysspillerne ogveteraner-
nes vedkommende. Derimod
havde superveteranerne haft
en dårlig sæson og blev opfor-

dret til at smøge ærmerne op i
den kommende sæson.
De helt gamle »drenge« i

NB, Mastersspillerne, havde
haft visse mandskabsproble-
mer, og der lød en opfordring
til superveteraner, som ikke
længere af flere grunde kan
følge med i spillet, om at søge
over hos de gamle i Masters.
Derpå var det tid til at vælge

ny formand, og medlemmer-
ne fulgte enstemmigt besty-
relsens forslag ogvalgte Jesper
Larsen som deres nye første-
mand. Den nye formand tak-
kede for valget og lovede en en-
gageret indsats. Jesper Larsen
tror på sig selv,men har også
en ydmyg tilgang til sin nye
ansvarsfulde post som boss for
en stor forening. Dennykårede
formand kom ind på flere nye
tiltag og nævnte her mulighe-
den for at gå helt nye veje for at
skabe tilgang af medlemmer.
For Jens Chr. Hansen er en

æra nu forbi, og han kan .nu
som menigt medlem af besty-
relsen fortsætte arbejdet for
sin klub uden at skulle sidde
med ansvaret som formand ..
Der var nyvalg til Klaus Ton-

nesen som Old-Boys-formand,
og som 2.suppl. til bestyrelsen
valgtes Jesper Thomsen.

fra venstre Jens Chr, Hansen,
afgående formand, i midten
den nyvalgte formand
Jesper Larsen og til højre
ses formand for seniorafd.,
Klaus Kjærgaard.

Kasserer Michael Werner
på talerstolen under
aflæggelsen af sit regnskab,

Den afgående Old-Boys
formand Erik Raun Jensen
aflægger sin sidste beretning.


