
 

 

 

 

 

 

Nord-Als Boldklub 2017 
Formandens beretning til generalforsamlingen d. 26. januar 2018 

 

Året 2017 har været et spændende år for NB. Der er sket udvikling i alle afdelinger af klubben, NB 

har udvidet samarbejdet med såvel Nordals Skolen, FC Sønderborg og NIC og traditionsrige 

aktiviteter har endnu en gang været med til at skabe et flot regnskab.  

Denne beretning vil berøre den sportslige og økonomiske situation, samt beskrive årets gang og de 

væsentligste begivenheder i NB i 2017.  

 

Medlemstal 

Ved årets udgang havde NB 255 aktive fodboldspillere, hvilket er en lille nedgang i forhold til 

2016.   

Medlemstallet har været stabilt siden 2014, hvor tallet lå på 265. Sidenhen har det stabiliseret sig og 

har svinget med plus minus 20 medlemmer pr år. Udsvingene skyldes typisk om NB har kunnet 

stille et 11 mandshold i enten U16/U17 drenge eller et 11 mandsveteranhold.  

 

Klubbens tre afdelinger, ungdom, senior og old boys, har gennem en årrække gjort en stor indsats 

for at rekruttere nye medlemmer. Selve rekrutteringsarbejdet har været en succes og i netop dette 

arbejde ”høstes frugterne” en del lettere end når det handler om fastholdelsen, da ét nyt medlem er 

en succes. Stabiliseringen af medlemstallet, dvs. fastholdelsen af medlemmer er absolut mere 

krævende. Det er arbejdet med at fastholde spillerne, som afdelingerne hele tiden er i gang med, 

samtidig med at de skal sørge for at sikre kvalitet for det enkelte medlem og forny sig, således at 

ingen ”keder sig”. For det er vel netop det alle efterspørger i deres fritid, nemlig ikke at ”kede 

sig”. Det skal være sjovt, lærerigt, udfordrende og give oplevelser at spille fodbold. 

Jo, det er ikke let at være forening eller fritidstilbud i dag, men det gør blot arbejdet desto mere 

spændende og udfordrende.  

Vores afdelinger har som jeg ser det, været dygtige og iderige i løbet af 2017 og forsøgt at skabe de 

bedste rammer for alle; spillere, trænere, forældre, ledere og tilskuere.   

 

Ungdomsafdelingen, som er klubbens omdrejningspunkt har været stærk i 2017 og har haft hold 

med i turneringen lige fra U6-U18. Det er utroligt flot at NB igen har været i stand til at stille med 

så mange hold i turneringen. 

I efteråret måtte afdelingen dog se sig nødsaget til nedlægge U17 drengeholdet, da mange spillere 

skulle på efterskole og der derfor ikke længere var grundlag for at have et U17 11 mandshold. Det 

var naturligvis ærgerligt at holdet måtte nedlægges, men set i lyset af at NB´s potentielle U17 hold 

var ét af blot to hold på hele Als, så er problemet med at stille hold i de ældste årgange et problem i 

alle klubber. Det lidt paradoksale ved nedlæggelsen af holdet, var at der i bund i grund var spillere 

nok at tage af, da en del gerne ville spille kampe i weekenden, når de var hjemme fra deres 

efterskole. Dette var imidlertid problematisk da efterskolerne var tilmeldt i samme række som NB. 

Spillerne måtte altså vælge om de ville spille fodbold på deres efterskole (som de var tilmeldt til) 

eller om de ville spille i klub, da man ikke kan spille på to hold i samme række og derved spille 

imod sig selv. Der må i DBU regi kigges på turneringsammensætningen og reglerne for at spille for 

 



 

 

både efterskole og klub, hvis U17 rækken skal opretholdes. Heldigvis valgte en del af spillerene, 

som ikke var på efterskole, at fortsætte med at spille seniorfodbold i NB. 

 

At der gøres et stort og godt stykke arbejde i ungdomsafdelingen, ses ikke blot på antallet af hold og 

medlemmer, men også i andelen af børn der spiller fodbold i NB i forhold til antallet af børn i en 

årgang. En stikprøve i fire årgange, hvor antallet af børn som spiller fodbold i NB ses forhold til 

antallet af børn som går på Nordals Skolen, Friskolen Østerlund og Oksbøl Friskole, viser at 

minimum en fjerdedel af børnene, fra disse årgange, spiller fodbold i NB. Stikprøven blev også 

udført i 2016 og det ses at der i samtlige af disse årgange er sket en stigning i procentpoint. 

Samtidig er drenge årgang 2009 kommet med: 

  

 Drenge årgang 2006 34 % spiller fodbold i NB (25 % i 2016) 

 Drenge årgang 2003 og 2004 37 % spiller fodbold i NB (31 % i 2016) 

 Piger årgang 2005 og 2006 23 % spiller fodbold i NB (20 % i 2016) 

 Drenge årgang 2009 33 % spiller fodbold i NB 

Ovenstående tal og stikprøver viser at NB har godt fat i områdets børn og unge og her spiller både 

rekrutteringsarbejdet og arbejdet med fastholdelse en stor rolle. Her er nye ideer og tiltag vigtige. I 

forbindelse med Skolecup 2017, tilbød ungdomsafdelingen et halvt års gratis kontingent til alle nye 

pigespillere, som startede efter Skolecup. Ved en åben træning efter Skolecup, mødte hele 14 nye 

piger op og det vil således i løbet af 2018 vise sig, hvor mange af dem som fortsætter med at spille.  

 

De mange børn kræver flere og flere trænere, hjælpere og holdledere. Således har det i 2017 været 

en tendens i ungdomsafdelingen, at det enkelte hold har flere trænere eller hjælpere tilknyttet end 

tidligere. Det er en spændende tendens og udvikling, som giver flere frivillige i klubben, giver den 

enkelte træner mere frihed, men aller vigtigst gør det enkelte hold mindre sårbart. Med flere trænere 

og hjælpere tilknyttet, er risikoen for at et hold ”falder sammen” mindre, hvis en træner eller 

hjælper skulle springe fra i utide.  

 

Senior herrer fik i 2017 en ny seniorformand i Lars Møllerskov, som i løbet af året sammensatte et 

nyt seniorudvalg, bestående af flere nye og yngre kræfter. Afdelingens to hold har haft tilgang af 

spillere gennem året ikke mindst i efteråret hvor U17 holdet måtte nedlægges og en del spillere 

således i stedet kunne spille senior når de var fyldt 16 år.  

1. holdet havde op og nedture i løbet af 2017. Foråret blev afsluttet med en enorm flot og fortjent 

oprykning til serie 2, efter 8 sejre i træk. Præstationerne i efteråret var dog for svingende til at 

holdet kunne blive i serie 2 og derfor blev det til en nedrykning igen. Holdet starter altså på en frisk 

i serie 3 i foråret 2018. 

2. holdet prægede toppen af serie 5 både i forår og efterår og havde på intet tidspunkt problemer 

med at stille hold til kampene. Gennem 2017 kom der flere og flere spillere, specielt unge, til 

afdelingen hvilket er meget positivt.   

 

Medlemstallet ved udgangen af 2017 skal også ses i lyset af at klubben i 2017 ikke rådede over et 

veteranhold, som ellers har været en fast bestanddel af klubben i mange år. Antallet af 

turneringshold i old boys afdelingen blev dog opretholdt, da masters igen havde tilmeldt holdet til 

turneringsfodbold. Old boys afdelingen havde således et old boys, et superveteran og et mastars 

hold med i turneringen. Old boys afdelingen fik i 2017 også en ny formand i Jakob Steinvig, som 

straks satte nye sociale tiltag i gang i afdelingen, hvilket blev taget rigtig godt imod. Old boys 

afdelingen er en afdeling, hvor det sociale bør prioriteres højt og det vil Jakob helt sikkert sørge for 

fremadrettet.  

 



 

 

 

Sportsligt 

Som nævnt ovenfor har NB godt fat i bredden og mange børn og unge spiller fodbold i klubben. 

Bredden er klubbens fundament og netop derfor er det vigtigt at der er et holdtilbud til så mange, 

som overhovedet muligt, uanset om man er 6, 15, 33 eller 40 år gammel. Vi er en breddeklub og det 

skal vi fortsætte med at være. Det betyder dog ikke at vi ikke skal fremhæve gode sportslige 

resultater, for dem samler vi naturligvis også på.  

 

Enkelte resultater fra 2017 stikker ud og fortjener at blive nævnt:  

 De nuværende U18 piger har gennem en årrække virkelig skabt store og flotte resultater og 

2017 var ingen undtagelse. I futsal turneringen, som blev afsluttet i foråret som U16 piger, 

nåede pigerne igen DM finalen, hvor de hentede bronze medaljer. En enorm flot af 

præstation af pigerne, som derfor kunne kalde sig det tredje bedste hold i hele landet. I 

efteråret spillede pigerne U18 11 mands og igen imponerede de og vandt deres række. 

Derfor spiller pigerne i foråret 2018 i den bedste række under DBU Jylland. Det er et 

ufatteligt talentfuldt hold, som har været spændende at følge gennem 2017 og fortsat vil 

være det i det nye år. Inden pigerne afsluttede udendørs sæsonen drog de i øvrigt til 

Barcelona, hvor de vandt et internationalt U18 stævne. 

 Senior herrers oprykning til serie 2 i foråret skal også nævnes, da var en utrolig flot 

præstation af et hold med en uhørt lav gennemsnitsalder og med 5 nye spillere på holdet. 

Holdet spillede den sidste halvdel af foråret utroligt flot fodbold og rykkede op med en sejr 

på hele 6-0 i den sidste kamp foran ikke mindre end 275 tilskuere.  

Fest i By 50 år 

Fest i By kunne i 2017 fejre sit 50 års jubilæum. Det er enestående at der nu gennem flere 

generationer har været byfest i Nordborg. Fest i By er nemlig ikke udelukkende et 

foreningsarrangement, nej det er en rigtig by fest, hvor hele byen er inviteret og involveret.  

Fest i By har ændret ”ansigt” en del siden det løb af stablen for første gang i 1967. Her var 

hovedvægten på idræt såsom diverse fodboldkampe, folkedans, håndbold -og atletikstævne. Dog 

var der også dans om aftenen og boder, skydetelte og fiskedam i skolegården ved Nordborg Skole. I 

1967 blev Fest i By arrangeret af NIF og NUF.  

Fælles for alle de 50 års Fest i By er at der skal være noget for alle og netop det kræver at 

arrangørerne og programmet følger med tiden. Det har arrangørerne formået og igen i 2017 

præsenterede Fest i By et program som var for alle, altså hele byen. I 2017 satsede komiteen ved at 

udbyde koncert med dansk top bandet Kandis, hvilket blev en kæmpe succes,   

Jeg er selvsagt stolt over, at NB har været med i Fest i By hele vejen. Undervejs har Fest i By været 

arrangeret i et samarbejde med Nordborg ungdomsforening og Nordals Håndboldklub, men siden 

2011 har NB været enearrangør af Fest i By.  

Gennem 50 år har byfesten glædet og gjort gavn i Nordborg og det er jeg sikker på den vil fortsætte 

med. 

 

Økonomi 

NB havde for 2017 budgetteret med et underskud på 49.100 kr. Ved regnskabsårets afslutning endte 

det med et enormt flot overskud på 52.000 kr., altså mere end 100.000 kr. bedre end forventet. 

Denne store forskel på budget og resultat skyldes at vore indtægter har været væsentlig højere end 

forventet. Det er vigtigt for mig, at der ikke var været sparet eller skåret ned på aktivitetsniveauet i 

klubben.  

Fest i By og Lotto er de største støttefunktioner rent økonomisk for klubben og deres bidrag til den 

samlede økonomi har enorm stor betydning. Fest i By gav i 2017 igen et flot overskud, selvom 



 

 

komiteen bag arrangementet havde satset større end normalt pga. 50 års jubilæet. Fest i By arbejder 

stenhårdt og har gennem de seneste år virkelig fået fat i lokalområdet.  

Det traditionsrige Lotto har igen igen overrasket og vist sin berettigelse, med et helt fantastisk 

overskud på 127.000 kr. Det er simpelthen enormt flot at Lotto har formået at overgå sig selv og 

blive endnu mere populært end det var i forvejen. Lukningen af Dybbøl Bankocenter har helt 

sikkert påvirket deltagerantallet positivt, men det gælder også om at give folk en god oplevelse, så 

de kommer igen og igen. Det har Lotto formået og det gør mig stolt at NB har et Lotto som formår 

at forbedre sig.   

Foruden de ovennævnte indtægter, så er sponsorindtægterne naturligvis fortsat en nærmest 

uvurderlig del af NB’s samlede økonomi. Sponsorudvalget i klubben har gennem 2017 endnu en 

gang formået at levere på højt niveau.  

 

Indtægter er nærmest umulige at forudse og ovenstående hovedindtægter er i hvert fald svære at 

garantere år for år.  

Kontingentet er en af de få indtægter som vi selv har mulighed for at påvirke og styre i nogen grad. 

I 2017 fastholdt vi kontingentet fra 2016. I bestyrelsen vil vi gerne fastholde et relativt lavt 

kontingent, for at sikre at flere derigennem får muligheden for at spille fodbold i vores klub. 

Bestyrelsen valgte i 2017 at nedfælde regler for kontingentfritagelse i NB. Gennem flere år har der 

været uklarhed netop om dette. Bestyrelsens retningslinjer skal gøre det hele mere gennemskueligt 

og samtidig sikre at en så vigtig indtægt som kontingent, gør arbejdet lettere for de tre afdelinger i 

klubben.  

 

 

Samarbejde 

Gennem 2017 har NB udvidet sit samarbejde med tre partnere; Nordals Idrætscenter (NIC), FC 

Sønderborg og Nordals Skolen.  

 

I 2017 har NB arbejdet ekstra på, at skabe en endnu bedre dialog med NIC omkring baner, herunder 

pleje og klargøring af disse. Allerede i 2016 blev der afholdt dialogmøder og skabt en endnu bedre 

forståelse mellem NB og NIC.  

Arbejdet og dialogen omkring en mulig kunstgræsbane tog for alvor fart i 2017, hvor NB sammen 

med formanden for Idrætsfonden, den daglige ledelse i NIC og i tæt kontakt med byrådet for 

Sønderborg Kommune, holdt møder og indhentede tilbud på baner. Gennem dialogen med byrådet 

blev NIC opfodret til at tænke stort og gå efter en overdækket kunstgræsbane, som ville kunne 

bruges altid, uanset vejret og gerne til andet end ”blot” fodbold. I løbet af foråret og sommeren blev 

der udarbejdet en projektbeskrivelse som indgik i byrådets budgetforhandlinger for 2018. 

Forhandlingerne endte med et bidrag til NIC på 500.000 kr. til yderligere undersøgelser om 

muligheden for etablering af en overdækket kunstgræsbane ved NIC. En bane som skal ses som en 

helhed i Nordborg og som skal være med til at trække foreningsturisme til byen. Arbejdet vil 

fortsætte i 2018, hvor gruppen bag projektet skal udarbejde et for-projekt som skal indgå i byrådets 

budgetforhandlinger for 2019. 

 

Ved generalforsamlingen 2017 vedtog NB at indgå i FC Sønderborgs seniorsamarbejde. Forslaget 

blev vedtaget ved generalforsamlingen med blot en stemme imod. Samarbejdet med FC Sønderborg 

er gennem 2017 blev udvidet bl.a. ved deltagelse af NB spillere ved åben fredagstræning og 

samtidig har NB spillere været bolddrenge ved en Danmarksserie kamp. Vores udbytte af det 

mangeårige ungdomssamarbejde med FC Sønderborg, kunne ses på seniorholdene i 2017, hvor 5 

unge NBére, som alle har været i gennem FC Sønderborgs ungdomshold, fik debut på vores 1. hold 

i både serie 3 og serie 2.  

 



 

 

Samarbejdet med Nordals Skolen er fortsat i 2017 og det på en rigtig positiv måde. Fodboldlinjen 

for skolens 7., 8. og 9. klasse kører nu på tredje skoleår. 28 elever deltager pt. på linjen.  

I foråret 2017 gennemførte linjens elever to DBU c-licens børnetrænerkurser.  

Efterfølgende på en solbeskinnet majdag holdt linjeholdet ”Børnefodboldensdag” på Nordals 

Skolen, hvor de i 3 timer førte skolens yngste elever igennem 10 træningsstationer. En rigtig god 

dag, hvor både store og små fik en god oplevelse.  

Samarbejdet med skolen omkring Skolecup fortsatte også på bedste vis i 2017. Elever fra 

fodboldlinjen hjalp som frivillige ved stævnet, det samme gjorde flere lærere og skolens linjehold 

med speciale i mad sørgede for mad til de frivillige. Desuden var det igen to lærere fra skolen, som 

også er ungdomstrænere NB, som varetog planlægningen og gennemførelse af Skolecup 2017.  

 

Stævner 
Skolecup 2017 var en succes. Der deltog lidt flere hold end i 2016 og dvs. 71 hold i det hele.  

I 2017 blev 9. klasse igen inviteret med og det gik uden problemer. Desuden var der stor tilslutning 

til forældre/lærerrækken hvor der deltog 9 hold. Skolecup 2017 blev støttet med 10.000 kr. af IP 

Nielsen Fonden og med bolde fra FIB boldlegat.  

 

Pigecup måtte desværre denne aflyses pga. for få tilmeldinger. Det var naturligvis rigtig ærgerligt, 

specielt nu hvor pigefodbolden efter den danske EM succes var på sit højeste, men vi skal også 

kunne se os selv i øjnene og levere et ordentligt stævne og det var ikke muligt i år. Der arbejdes nu 

på hvordan NB’s Pigecup kan gøres mere attraktivt og om det skal forsøges igen i 2018.  

 

Priser og taksigelser 

Ved årets afslutningsfest, som blev holdt på Nørherredhus blev årets NB’er 2017 kåret. Det blev 

fortjent Klaus Vig Kjærgaard.  

Klaus har altid været frivillig hjælper ved diverse NB-arrangementer såsom Julebal, Fest i By, 

damefrokost, Skolecup, Lotto etc.  

I 2010 startede han sin lederkarriere i klubben, hvor han netop trådte til, da der ekstraordinært var 

brug for en ny formand for seniorafdelingen pga. en trænerrokade. Klaus tog ansvaret i stiv arm og 

udførte jobbet på bedste vis i 7 år indtil udgangen af 2016.  

Klaus var en dygtig og klog formand for seniorafdelingen og havde altid fingeren på pulsen 

omkring hvad spillerne gik og tænkte og følte. Desuden var Klaus som formand med til at føre 

klubbens 1. hold op i serie 1, grundlægge succesen med kampprogrammer som stadigvæk sælges på 

stadion og med til at etablere en masse goder for seniorspillerne.  

Klaus gjorde tingene på sin helt egen stille facon, som fungerede for ham og for hele afdelingen.  

Klaus fortsatte hvervet som formand for seniorafdelingen indtil han var sikker på at den rigtige 

afløser var fundet og nærmest inden Klaus var fratrådt formandsskabet sagde han ja tak til nye 

opgaver i Old Boys afdelingen og som klubbens repræsentant i FC Sønderborg.  

Klaus er en af de slags mennesker som gerne giver noget af sig selv for at andre kan opnå noget 

større. Desuden træder han altid til, hvor der er brug for hjælp og siger meget sjældent nej og netop 

disse kvaliteter er guld værd i foreningslivet.   

 

Ved selv samme afslutningsfest fik Peter Glock og Poul Lyngkilde tildelt DBU Jyllands hæderstegn 

for deres virke i Fest i By gennem 50 år.  

De har begge været med helt fra starten i 1969, hvor klubben blev grundlagt via en fusion mellem 

Nordborg Idrætsforening og Havnbjerg Idrætsforening.  

De er begge den slags støbninger som altid giver en hånd med, ikke kun til glæde for hele klubben, 

men også for lokalsamfundet. Deres indsats gennem 50 år ved Fest i By i Nordborg har gennem 

flere generationer gjort glæde og gavn i hele byen. Byfesten startede allerede i 1967 og her var Peter 

og Poul naturligvis med, altså inden Nord-Als Boldklub blev stiftet. 

 



 

 

Jeg vil også benytte denne beretning til at ære vores æresmedlem Christian ”Geggan” Jørgensen” 

som søndag d. 2. april afgik ved døden i en alder af 86 år. 

”Geggan” blev valgt ind i NB’s første bestyrelse i 1969 og fra 1977 til 1983 var han klubbens  

formand. 

I ”Geggans” formandstid var han bl.a. meget aktiv i forbindelsen med etableringen af klubhuset og 

det var med ham som formand, at NB i 1979 kunne fejre klubbens 10 års jubilæum i et nyt klubhus. 

Efter årene som formand fulgte han stadig klubbens arbejde dels som tilskuer på Langesø stadion 

og som dirigent på klubbens årlige generalforsamling. 

Generalforsamlingen i 1990 var en særlig begivenhed for ”Geggan” for her blev han udnævnt til 

æresmedlem af NB  

Som æresmedlem kunne han bl.a. deltage i den årlige afslutningsfest og her nød han samværet med 

”gamle NB’ere”, gerne et stille og roligt sted, hvor man kunne nyde en øl og snakke om gamle 

dage. 

I Nord-Als Boldklub vil vi huske ”Geggan” som en engageret foreningsmand og vi vil altid ære 

hans minde. 

 

Jeg ser tilbage på et godt NB-år 2017 og vil afslutningsvis takke alle i og omkring NB for indsatsen 

gennem året.  

 

 26.01.2018 
Jesper Larsen 

Formand Nord-Als Boldklub 

 


