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Formandens beretning til generalforsamlingen d. 30. januar 2015 

Året 2014 har været et spændende år i og omkring Nord-Als Boldklub (NB).  

NB har i mange henseender påvirket lokalområdet og gjort Nordals til et spændende sted at være. 

Det ansvar for lokalområdet, som en forening som NB har, har vi endnu en gang taget seriøst og 

taget på os, samtidig med at det lykkedes at højne det sportslige niveau og det sociale rum som 

NB også skaber for mange både børn, unge og voksne. Mange frivillige ledere, trænere og 

forældre har ydet en stor indsats for at sikre de bedste rammer for de børn og unge, som spiller 

fodbold i NB. Samtidig har de frivillige fået gode oplevelser i sociale sammenhænge, hvilket er en 

vigtig sidegevinst ved, at være frivillig i NB.  

Min beretning vil tage udgangspunkt i fire hovedoverskrifter:  

 NB ud af til (de ydre linjer). Hvad har NB gjort ud af til i 2014 

 NB indad (de indre linjer). Hvad har NB arbejdet med for at for at sikre de gode rammer i 

klubben 

 Det sportslige i NB. Hvordan har indsatserne påvirket det sportslige i 2014 

 Udviklingen kræver handling. Tiden står ikke stille, så vi må udvikle os!  

Der er foregået mange aktiviteter i NB regi både ud af til og indad i 2014, som alle sammen på hver 

deres måde har påvirket NB som helhed på en positiv måde. Aktiviteterne og initiativerne på de 

ydre og indre linjer, skaber i fællesskab rammerne i NB. Det er ikke muligt for mig, at fremhæve 

alle sammen, men nedenfor vil jeg redegøre for dem der i forhold til 2013, har påvirket klubben 

endnu mere positivt.  

De ydre linjer 

Fest i By skabte i 2014 et imponerende overskud og er dermed en af de allervigtigste 

indtægtskilder for NB. Fest i By har altså stor betydning for økonomien i NB og dermed en stor 

medspiller, når initiativer skal sættes i gang. Om man vil det eller ej, så spiller økonomi en stor 

rolle og dermed er Fest i By vigtigt. Udover at skabe økonomisk råderum for NB, så sørger Fest i By 

også for, at der er gang i den på Nordals. Fest i By er nærmest professionelt gennemført og har en 

organisation af arbejdssomme frivillige som formår at tænke nyskabende, arbejde stenhårdt og 

gennemføre arrangementet på flot vis. Til udførslen af arbejdet er NB´s Hjælperbank en stor og 

uundværlig medspiller. At Fest i By 2014 blev gennemført på allerfornemste vis, viser omtalen i 

JydskeVestkysten, hvor der var flere dobbeltsider omkring Fest i By 2014.  

NB´s Lottospil havde også stor økonomisk betydning for NB i 2014. Lottospillet har gennem de 

seneste år været udfordret på deltagersiden, som har været faldende. Et faldende deltagerantal 



giver alt andet lige et mindre overskud og dermed et mindre økonomisk udbytte for NB. På trods 

af disse udfordringer, så er det i 2014 via nytænkning, lykkes lottospillet at skabe større overskud 

end i 2013. Det er rigtig godt gået og fortæller noget om at lottospillet stadigvæk har sin absolutte 

berigtigelse på Nordals og i NB regi.  

NB var i 2014 repræsenteret med hele to stande ved Torvedagen (foreningsdagen) i Nordborg i 

maj måned. De to stande var bemandet af henholdsvis frivillige og aktive forældre, samt Club 22. 

Forældrene havde opstillet oppustelig fodboldbane, lavet driblekonkurrence, opstillet bod fra 

Støvlecentralen, samtidig med at de delte gratis kaffe og saftevand ud. Ungdomsspillere i NB 

spilletøj, delte balloner ud med NB logo ud på, i hele Storegade. Club 22 havde opstillet en stand 

midt på Storegade med en konkurrence, hvor NB vinen var hovedpræmien. Samtidig blev der 

reklameret for arkivportalen ved Club 22´s stand. NB formåede altså for alvor at vise sig frem 

denne lørdag i maj.  

NB gav i 2014, i samarbejde med Bundgaard tøj og sport, ungdomsspillere muligheden for at købe 

træningstøj til en fordelagtig pris. Træningstøjet i røde og sorte farver og naturligvis forsynet med 

NB logo, blev en stor succes. Der blev solgt ikke mindre end 93 sæt i 2014, hvor NB gav 100 kr. i 

tilskud pr sæt. Dette salg betyder at der gik 93 børn og unge rundt i tøj med NB logo på i enten 

skolen, SFO eller i fritiden.  

Skolecup blev afholdt for 46. gang i 2014 og der deltog 79 hold. 79 hold er et fald i forhold til 

tidligere, men tages skolesammenlægninger og lavere befolkningstal i mente, så er 79 hold flot! I 

2014 forsøgte man forsigtigt at invitere skolerne i gammel Sydals kommune med, desværre uden 

held. I 2015 forsøger vi igen og denne gang mere aktivt. Skolecup er og bliver en tradition, som er 

imødeset af mange, både børn og voksne og helst sikkert vil fortsætte fremover.  

NB afholdte Pigecup i 2014 og det for 13. gang. 500 spillere fra ind og udland dystede til Pigecup 

2014. Som noget nyt havde Danfoss sagt ja til at være hovedsponsor for Pigecup, hvilket er med til 

at gøre stævnet endnu mere attraktivt at afholde.  

DBU´s fodboldskole i uge 27 er populær og igen i år havde 64 børn en dejlig uge i selskab med 8 

trænere og 3 ledere fra NB. I 2015 har fodboldskolen i Nordborg venteliste for trænere, da flere 

end der pt. er plads til gerne vil hjælpe. Derfor vil der blive arbejdet aktivt på, at få flere børn med, 

så der kan skabes fem hold i stedet for fire, som var tilfældet i 2014.  

Flygtninge, specielt fra Syrien, var et kæmpe tema i 2014 både lokalt, nationalt og internationalt. 

NB greb initiativet, da 200 flygtninge blev huset i Nordborg. Frivillige NB’ere og nordborggensere 

inviterede flygtningene ud på stadion for at overvære NB første holds sidste to hjemmekampe i 

året 2014. Initiativet blev vel modtaget af både flygtninge og nordborggensere. Pressen tog 

fantastisk imod initiativet og gennem dette ret enkle initiativ blev NB ”verdenskendt” i Danmark. 

DIF’s blad Idrætsliv, med et oplag på 23.000 eksemplarer, greb historien og skrev en artikel om 

initiativet og kaldte det for Tippet til bedre integration. Senere kom mange flere medier ind i 



billedet og NB er således i 2014 både fremhævet i ugeaviser, JydskeVestkysten, Politiken, Idrætsliv, 

Tv Syd og DR P4 radio Syd. Det hele kulminerede da, NB af Danmarks Idræts-Forbund blev 

indstillet til Kulturministerens Idrætspris 2014. NB var en af blot 13 kandidater som var indstillet til 

prisen. Af andre kandidater bør nævnes Dansk Atletik Forbund (vinderne) for afholdelse af VM i 

halvmaraton med 30.000 deltagere, Camilla Pedersen for sit verdensmesterskab i triatlon efter 

langt sygdomsforløb, svømmer Rikke Møller Petersen for sine mange EM medaljer, samt flere 

andre i samme kaliber. Dermed kom NB i fornemt selskab og blev i øvrigt nævnt i 

Kulturministerens tale i forbindelse med uddelingen af prisen i december i Kulturministeriet. 

Initiativet udviklede sig senere til at de syriske flygtninge spillede fodbold hver tirsdag og torsdag 

på banerne ved NIC og lånte NB’s klubhus, bolde og træningstøj. Et lille initiativ viste sig at have 

kæmpe betydning for de mange flygtninge, samtidig med at NB fik en omtale, som aldrig har 

været større.  

Facebook har været en stor del af NB’s kommunikation ud af til i 2014. Sammen med 

hjemmesiden er facebook blevet den hurtigste vej til at kommunikere med omverden. Ved 2014’s 

afslutning var der 424 følgere af NB’s facebookside og det opslag som flest mennesker så i 2014, 

var videoen af første holdet som rykkede op i serie 2. Videoen blev set af ikke mindre end 3990 

personer på facebook.  

Indre linjer, prioriteringer og investeringer 

NB har prioriteret kvalitet højt i 2014 og det har krævet investeringer. Der er kommet en del nye 

trænere til i løbet af året, specielt i ungdomsafdelingen. I afdelingen har man prioriteret at finde 

de rette trænere til de rette hold. NB tror på at kvalitet i den daglige træning er afgørende for at 

børn og unge har lyst til at starte med og forsætte med at spille fodbold i klubben.  

NB har i 2014 prioritet uddannelse af trænere højt og hele 8 trænere har gennemført C-

uddannelsen, som giver C-licens, der er DBU’s børnetræner licens. Uddannelse af trænere giver 

dem både de fodboldmæssige trænerfærdigheder, men også de pædagogiske kompetencer til at 

udvikle børn og unge som fodboldspillere og som mennesker. Derudover så giver uddannelse også 

trænerne et godt cv og vi tror på at de giver dem lyst til mere. NB prioriterer uddannelse højt og 

investerer dermed også økonomi i uddannelse af trænere og efterfølgende godtgørelser. 

Trænerne investerer deres fritid i ekstra uddannelse og dermed må alle parter investere for at 

kunne tilbyde kvalitet.  

NB har i 2014 investeret i højtalersæt, anlæg og mikrofon, som fremover bruges til hjemmekampe 

og andre NB arrangementer. Fordelen ved det nye anlæg er at lydkvaliteten er bedre, samtidig 

med, at anlægget er mobilt og dermed kan bruges hvor som helt, hvor klubben måtte have brug 

for det. Der er også blevet investeret i et stort scenetæppe, som kan dække en hel endevæg i en 

hal. Tæppets prydes af et kæmpe NB logo og tæppet kan bruges i diverse NB sammenhænge.  



Der har været et stort socialt fokus, specielt i ungdomsafdelingen i 2014. Mange hold har været til 

stævner i store dele af landet og mange har afholdt træningslejre i NIC. Deltagelse i stævner og 

træningslejre er en del af en fastholdelsesstrategi, som skal være med til at fastholde de unge i 

klubben og give dem gode oplevelse i sociale sammenhænge omkring fodbolden. Deltagelse i 

stævner og træningslejre kræver økonomi og har været en post som har haft høj prioritet i 2014.  

NB dagen 2014, blev afholdt i strålende solskin i omkring klubhuset i starten af juli måned. Der 

deltog ikke mindre end 200 i fællespisningen og de mange kåringer af ungdomsspillere blev fulgt 

af mange forældre. Dagen var en stor succes og en dag og aften med det sociale ved NB i 

højsædet.  

Sportsligt 

Ovenstående mange aktiviteter har sat sit positive præg på det sportslige i NB i 2014.  

Ungdomsafdelingen har haft medlemsfremgang i forhold til 2013 og det har betydet flere 

ungdomshold og dermed er behovet for trænere og hjælpere stigende. For første gang i mange år 

har NB kunnet stille U17 hold i både piger og drenge. Derudover er medlemsantallet hos de 

alleryngste nærmest eksploderet. Prioriteringen af uddannelse af trænere, fastholdelsesstrategien 

og det sociale fokus har påvirket medlemstallet positivt.  

Niveauet i ungdomsafdelingen er på alle parametre hævet i løbet af 2014. Trænerne er bedre 

uddannet, der er flere spillere og flere hold. NB er en breddeklub og derfor bør vi fokusere på 

breddefodbolden. Set ud fra bredden er niveauet altså hævet markant i løbet af 2014. Ser man på 

eliten så er niveauet også hævet. Flere spillere og bedre trænere, giver alt andet lige bedre spillere 

og dermed bliver det fodboldmæssige niveau også hævet. I forhold til samarbejdet med FC 

Sønderborg, så havde NB ved udgangen af 2014 fem ungdomsspillere tilknyttet overbygningen.  

På seniorsiden har NB også gennemgået en positiv udvikling i 2014. I starten af året kunne 

seniorafdelingen præsentere ny træner, ny assistenttræner, samt ny holdleder til 2. holdet. 

Seniorafdelingen har investeret tid og økonomi i at udvikle afdelingen med nye trænere og 

initiativer. Det har båret frugt og bevirket tilgang af nye spillere og flere til træning. Niveauet både 

set på antal af spillere til træning og det fodboldmæssige niveau er hævet i løbet af 2014. I 

efteråret rykkede første holdet fortjent op i serie 2. Oprykningen er hele afdelingens fortjeneste 

og et resultat af de investeringer og prioriteringer der er foretaget i løbet af 2014.  

Niveau koster ressourcer 

Som ovenstående illustrerer så er NB’s niveau hævet i 2014. Det har dog kostet ressourcer, både i 

form af økonomi, arbejde og hænder.  



Det økonomiske vil være at se i driftsregnskabet, som afspejler de økonomiske investeringer, som 

er foretaget i løbet af året. Mens det straks er sværere at dokumentere de menneskelige 

ressourcer, som er brugt og de er mange! 

Udvikling kræver handling 

Tiden står ikke stille og derfor må vi udvikle os. Det er bestyrelsens opgave og ansvar at udvikle NB 

og det har bestyrelsen gennem det meste af 2014 arbejdet hårdt med. 

Bestyrelsen har gennem mange og lange diskussioner valgt at tilpasse NB’s organisation, så den er 

klar og passer til fremtidens udfordringer og for at sikre at udviklingen af klubben fortsætter og for 

at sikre at vi kan fastholde det niveau, som vi har opnået.  

Tilpasningen af organisationen har gået ud på, at finde ud af hvor de enkelte opgaver bør høre 

hjemme og hvem der bør have ansvaret for opgaverne. Det har været en lang, men god og 

udbytterig proces, som er mundet ud i etablering af nye udvalg og omfordeling af ansvar for 

opgaver.  

Fremover vil ungdomsudvalget, seniorudvalget og oldboys udvalget primært have til opgave at 

drive afdelingen sportsligt og socialt på en måde, som fastholder spillere og gerne får flere til. 

Muligheden for at have 100% fokus på spillere, trænere og hjælpere i afdelingen skal være med til 

at sikre niveauet i den enkelte afdeling og opfange og afhjælpe eventuelle problemer før de 

opstår.  

De nye er udvalg er følgende:  

 Sponsorudvalg: Som vil får ansvaret for NB’s samlede sponsorindtægter og 

initiativer. Det vil sige at de enkelte afdelinger ikke længere selv skal indhente 

sponsorater til trøjer, stævner og arrangementer. Sponsorudvalget får også til 

opgave at udvikle sponsorpolitikken i NB og søge nye veje til sponsorindtægter.  

 Stævneudvalg: Får til opgave at sikre afholdelse af NB’s forskellige stævner i løbet 

af året. Ideen med at samle stævnerne i et udvalg er at udvalget der igennem kan 

udveksle erfaringer og løse problemstillinger i fællesskab. Udvalget skal også sikre 

udvalgsmedlemmerne ro og tid til at arbejde med det enkelte stævne.  

 Festudvalg: Dette udvalg får til opgave at sikre afholdelse af NB’s sociale 

arrangementer i løbet af et år, såsom NB dag og afslutningsfester. På sigt er det 

ideen at udvalget kan udvikle eksisterende arrangementer eller etablere nye.  

 Aktivitetsudvalg: Dette udvalg tager sig af NB’s støttefunktioner og andre 

aktiviteter, såsom Fest i By, Lotto, julebal og evt. nye aktiviteter som kan yde 

økonomisk støtte til NB. Ideen er også at udvalget på sigt skal finde nye 

indtægtsmuligheder for NB.   



De nye udvalg får tilknyttet et bestyrelsesmedlem, som er ansvarlig for udvalget og som er 

kontaktperson fra udvalget til bestyrelsen.  

Ovenstående model skal sikre at ansvaret fremover er fordelt på en mere gennemskuelig måde og 

på en måde som giver mening i forhold til ressourcer.  

2015 vil være år 0 for den nye organisation, som naturligvis skal have lov til at komme i gang. Vi 

kan ikke forvente at det kører på skinner fra starten.  

Bestyrelsen har altså via en tilpasning af organisationen handlet på de udfordringer fremtiden 

byder og for at sikre det niveau NB gerne vil fastholde.  

Priser og taksigelser 

NB er fyldt med dygtige ledere og det viste 2014 i den grad også.  

Knud Asmussen blev ved afslutningsfesten på Nørherredhus hædret som årets NB’er. Knud har 

gennem mange år ydet en stor indsats i NB og modtog fortjent prisen.  Tillykke til Knud.  

To NB ledere modtog i 2014 DBU Jyllands sølvnål for deres mangeårige arbejde i NB. Tillykke til 

Jørn Nissen og Michael Werner med denne anerkendelse.  

Ved årsmødet i DBU Jylland region 4, blev NB-leder Jens Chr. Hansen valgt til formand for region 4. 

Det er en stor anerkendelse af Jens som person og som leder og samtidig en anerkendelse af NB, 

som en forening med dygtige ledere. Valget betyder at Jens fratræder NB’s bestyrelse, efter 

mange års fantastisk arbejde og heraf 12 år som formand. Stor tak til Jens for hans store indsats 

for NB. Jens er dog helt sikkert at finde i NB fremover.  

Endnu et kendt NB ansigt forlader bestyrelsen efter flere års bestyrelsesarbejde, nemlig Alfred 

Hansen. Alfred, som altid har en mening om det meste og er god for en diskussion, har valgt at 

stoppe, men forstætter som medlem af Old Boys udvalget. Tak til Alfred for hans store indsats. 

Året 2014 var et spændende NB år og vi ser nu fremad mod 2015, som byder på mange glæder og 

udfordringer.  

 

30.01.2015 

Jesper Larsen 

Formand Nord-Als Boldklub 

 

 



 

 


