
Generalforsamling 2015- Nord-Als Boldklub 
Fredag d. 30. januar afholdt Nord-Als Boldklub sin ordinære generalformsaling i NB’s klubhus. Hele 
50 medlemmer mødte op og alle deltog i den hyggelige fællesspisning i Nord-Als Idrætscenters 
cafeteria inden selve generalforsamlingen gik i gang. Traditionen tro stod menuen på biksemad.  
Der var i øvrigt deltagelse af fire æresmedlemmer, nemlig Christian ”Geggan” Jørgensen, Carlo 
Meyer, Peter Glock og Poul Lyngkilde. 
Et deltagerantal på hele 50, vidner om at NB’s generalforsamling er et tilløbsstykke og om at 
klubbens medlemmer sætter en ære i, at følge med i årets gang i deres klub. Derudover nyder 
medlemmerne det hyggelige samvær, som generalforsamlingen i aller højeste grad også rummer.   
 
Club 22 formand og tidligere NB-leder Mogens Christensen blev valgt som dirigent og skulle 
dermed styre forsamlingen. Dette klarede Mogens på fornemste vis.  
 
NB-formand Jesper Larsen lagde i sin beretning vægt på de mangeartede aktiviteter og initiativer 
et år i Nord-Als Boldklub byder på. Derudover lagde han stor vægt prioriteringer og investeringer i 
klubben og deres betydning for klubbens nuværende stærke bredde niveau. Afslutningsvis havde 
han stor fokus på udvikling af klubben, samt ansvars- og ressourcefordeling, med henblik på 
fremtidssikring af klubbens niveau.  
Senere fremlagde ungdomsformand Kristian Dreyer, seniorformand Klaus Kjærgaard og 
oldboysformand Klaus Tonnesen deres beretninger, hvorefter kasserer Michael Werner 
fremlagde regnskab for 2014, samt budget for 2015.  
 
Der var nyvalg til Mikael Kjærgaard, som erstatter Jens Chr. Hansen som medlem af bestyrelsen, 
samt nyvalg til Jørgen Bundgaard, som erstatter Alfred Hansen, som suppleant til bestyrelsen.   
 
I øvrigt var der genvalg til:   Formand  Jesper Larsen 
   Seniorformand Klaus Kjærgaaard 
   Oldboysformand Klaus Tonnesen  
   Bestyrelsesmedlem Anders Ebsen 
   Ungdomsudvalgsmedlem Jan Wind 
   Revisor  Carlo Meyer 
   Resvisorsuppleant Hugo del la Motte 
 
Tillykke med valg og genvalg.  
 
Afslutningsvis fik NB-leder Preben Lund Christensen tildelt DBU Jyllands Sølvnål for snart 25 års 
lederarbejde i NB. Preben er i dag redaktør på klubbladet Sporten og webmaster på klubbens 
hjemmeside. Derudover har Prebens store arbejde for pige- og kvindefodbolden stor betydning i 
klubben den dag i dag. Stort tillykke til Preben med det flotte og velfortjente hæder.  
 
Nord-Als Boldklubs bestyrelse 2015: Formand  Jesper Larsen 
   Kasserer  Michael Werner 
   Ungdomsformand Kristian Dreyer 
   Seniorformand Klaus Kjærgaard 
   Oldboysformand Klaus Tonnesen 



   Bestyrelsesmedlem Mikael Kjærgaard 
   Bestyrelsesmedlem Anders Ebsen 
   Bestyrelsesmedlem Ken Christiansen 
   Bestyrelsesmedlem Thom Jørgensen 
   Bestyrelsessuppleant Jørgen Bundgaard 
   Bestyrelsessuppleant Ken Wonsyld 
 


