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Formandens beretning til generalformsalingen d. 31. januar 2014 

Nøgleordet for min beretning er synlighed. Men hvad er synlighed? Ja, for mig er 

synlighed bl.a. tilstedeværelse, at evne at gøre opmærksom på sig selv og vise hvad 

man kan.  

I en verden fyldt med tilbud er synlighed og tilstedeværelse alt afgørende. Nord-Als 

Boldklub og det vores fællesskab kan tilbyde er i hårdere konkurrence med andre 

tilbud end nogensinde. Verden ser på mange fronter ikke ud som den gjorde for 10 

år siden, hvor fodbolden og Nord-Als Boldklub var det altoverskyggende her på 

Nordals. Nej, i dag er Nord-Als Boldklub i konkurrence med mange andre tilbud, som 

eksempelvis uorganiseret idræt (fitnesscentre og lignende), computer/ipad osv.  

I bund og grund er vi i konkurrence om folks fritid.  

Det vil altså være både naivt og decideret arrogant at læne sig tilbage og tro at 

medlemmerne såsom spillere, ledere, trænere og hjælpere kommer til os. Nej, vi er 

nødt til at fortælle dem og synliggøre hvorfor Nord-Als Boldklub er det bedste sted 

at bruge sin fritid. Vi må vise hvad vi kan og fortælle historierene om hvad vi kan. 

Det er kun i fællesskab at det kan lade sig gøre. Så synlighed er et fælles ansvar. 

Vi skal være synlige både internt og eksternt. Det vil sige at vi skal være tilstede og 

engagerede når vi er sammen med børn og unge i klubben. Vi skal også have modet 

og kreativiteten til at fortælle og vise hvem vi er og hvad vi kan.  

Og hvorfor alt det synlighed? Fordi vi har så meget at byde på!   

Nord-Als Boldklub skal ikke kun være en dråbe i havet af tilbud, nej Nord-Als 

Boldklub skal være dråben der skaber ringe i vandet.  

Historierne om Nord-Als Boldklub 2013 er mange. Der er faktisk så mange, at de ikke 

alle sammen kan blive fortalt i denne beretning. Derfor har jeg valgt at opstille dem i 

punktform og uddybe enkelte af dem, som er nye historier i forhold til 2012. Jeg vil 

gerne pointere, at der ikke er nogen historier som er bedre eller mere 

betydningsfulde end andre. Tværtimod er de alle sammen, på hver deres måde, 



med til at fortælle historien om Nord-Als Boldklub og det sammenhold, den 

frivillighed, den kunnen, den arbejdsomhed og den vilje til at skabe liv og aktivitet 

for lokalområdet som klubben indeholder. Hver af historierne kan ses som kapitler i 

bogen ”NB 2013” og er alle med til at fortælle den gode historie om Nord-Als 

Boldklub: 

  

 Formandsskifte 

 Jens Chr. Hansen formand for region 4 seniorudvalg 

 Fornem hæder til to NB ledere 

 Skolecup 

 Fest i By 

 NB-Dagen 

 Reunion for ynglingeholdet fra 2002 

 NB-folder 

 Lottospil 

 Sportslige resultater 

 Nord-Als Boldklubs støttestævne 

 Støttemedlemsskab 

 Støvlecentral 

 Facebook 

 Jesper Larsen er DIF ambassadør 

 Walter og Kim tilbage i NB 

 Pigecup 

 Hjælperbanken 

 Fodboldskole 

 Arkivportalen 

 Julebal 

Formandsskifte: Året startede som bekendt med et formandsskifte. Undertegnede 

tog over for Jens Chr. Hansen, som efter 12 år på formandsposten lod nye kræfter 

komme til og nu er menigt bestyrelsesmedlem. Dette formandsskifte gav omtale og 

synliggjorde dermed, at man i Nord-Als Boldklub ikke har så store udfordringer med 



at finde folk til tunge poster. Derudover er det historien om en klub, som er godt 

rystet til fremtiden, det at have haft den samme formand i 12 år er bestemt ikke et 

selvsyn. DBU Jyllands statistik siger faktisk at hver tredje klub skifte formand hvert 

år!  

Jens Chr. Hansen formand for region 4 seniorudvalg: Jens Chr. Hansen er selvagt en 

dygtig idrætsleder og derfor er han langt fra færdig med formandsposter, idet han 

ikke kun er blevet valgt ind i DBU Jyllands Region 4 bestyrelse, men også blevet valgt 

som formand for region 4’s seniorudvalg. Dette synliggør i den grad, at Nord-Als 

Boldklub har dygtige ledere, som kan bidrage udover egne klublokaler og dermed 

være til stede, hvor der tages større beslutninger.  

Fornem hæder til to NB-ledere: At NB er fyldt med dygtige ledere blev 2013 også et 

synligt bevis på. Ved Sønderborg Kommunes hædrings arrangement på Comwell, 

modtog Kristian Dreyer fortjent prisen som årets leder i Sønderborg Kommune, for 

sin store indsats i NB’s ungdomsudvalg. Endnu større blev det da Jan Wind ved DBU 

Jyllands delegeret møde modtog DBU Jyllands ungdomsleder legat 2013, for sin 

mangeårige indsats som idrætsleder i Nord-Als Boldklub. De to priser er med til at 

synliggøre NB, som en forening der har dygtige ledere.  

Nord-Als Boldklubs støttestævne: D. 23. november så et nyt initiativ dagens lys, 

nemlig Nord-Als Boldklubs støttestævne –Movember. Formålet med stævnet var at 

støtte kræftforskning indenfor testikel –og prostatakræft. Der deltog i alt 14 hold og 

udover fodbolden blev der afholdt auktion over sponsorerede effekter. Overskuddet 

blev på hele 15.250 kr som blev videregivet til Movember organisationen. Udover at 

støtte kræftforskning, så var stævnet med til at synliggøre Nord-Als Bodklubs vilje til 

at støtte en god sag.  

Facebook: Nord-Als Boldklub er den grad kommet på facebook og med 284 likes, så 

bliver klubbens og dens virke i den grad synliggjort og eksponeret på en ny og 

moderne måde. Derudover er der mulighed for hurtig nyheds formidling, samt 

mulighed for at ”dele” NB.  

Hjælperbanken: Alle de oplistede historier om NB 2013 er kun mulige med frivillige 

hjælpere. Derfor er frivilligheden og Hjælperbanken måske den vigtigste historie at 

fortælle. Der ca. 200 medlemmer i Hjælperbanken og der er altid plads til flere. 



Hjælperbanken er unik og er sammen med de frivillige der varetager den daglige 

drift, så som trænere, udvalgs –og bestyrelsesmedlemmer, de vigtigste ressourcer i 

vores klub og der er plads til mange flere!   

Årets NB’er: Endnu engang tillykke til Poul Antonisen med titlen som årets NB’er 

2013. Denne hæder har Poul virkelig fortjent. Poul og hans hjertebarn og 

arbejdsområde, Fest i By, er lige netop et produkt af Hjælperbanken. Uden 

Hjælperbanken var der intet Fest i By. Derudover er Poul i den grad med til at 

bidrage til synlighed, med hans store arbejde med bl.a. det store husstandsomdelte 

Fest i By program.  

Tak til Jesper Thomsen. Jesper har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Jesper 

blev valgt ind i 2001 og har haft mange poster, bl.a. seniorformandsposten. Stor tak 

til Jesper for hans store arbejde. Heldigvis har Jesper stadigvæk flere poster i 

klubben.   

Slutteligt vil jeg minde Peer og Poul Christiansen, som begge to forlod os i 2013. Det 

to meget store NB personligheder, som vi har mistet. Jeg vil ikke opremse deres CV, 

da alle i forsamlingen godt ved hvad de stod for. Jeg vil i stedet bede forsamlingen 

rejse sig og minde de to ved et øjebliks stilhed. Æret være deres minde.  

Til sidst en stor tak til alle i og omkring Nord-Als Boldklub, for indsatsen i 2013 og på 

gensyn i 2014.  

31-01-2014 Jesper Larsen formand Nord-Als Boldklub 

 

 

 

 

 

 


